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RESUMO 

A presente monografia tratou do papel que o Ministério Público exerce no combate ao tráfico 
interno de pessoas para fins de exploração sexual. Para abordar este objeto, traçou-se como 
objetivo geral deste trabalho compreender e descrever o papel que o Ministério Público pode 

desempenhar no combate ao tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual. Como 
objetivo específico, pretende-se compreender as origens históricas do tráfico de pessoas, 

descrever e analisar no que consiste a exploração sexual e verificar de que maneira o 
Ministério Público combate o crime do tráfico interno de pessoas para fins de exploração 
sexual. A análise do objeto do presente estudo incidiu sobre as diretrizes teóricas propostas 

por Renata Maria Coimbra Libório e Sônia M. Gomes Souza, na obra A exploração sexual de 
crianças e adolescentes no Brasil: reflexões teóricas, relatos de pesquisas e intervenções 

psicossociais. O relatório final da pesquisa foi estruturado em três capítulos, podendo-se, 
inclusive, delineá- los como três molduras distintas, mas conexas: a primeira, atinente as 
origens do tráfico de pessoas; a segunda, relativa à exploração sexual; e, por derradeiro, o 

papel do Ministério Público no combate ao tráfico interno de pessoas para fins de exploração 
sexual. 

 
Palavras-chave: Ministério Público; Combate; Exploração sexual. 



ABSTRACT 

This thesis addressed the role that prosecutors play in combating trafficking of persons for 
sexual exploitation. To address this object, plotted as general objective of this research to 
understand and describe the role that prosecutors can play in combating the trafficking of 

persons for sexual exploitation. As a specific objective, we intend to understand the historical 
origins of human trafficking, describe and analyze what is sexual exploitation, and verify how 

the prosecutor fighting the crime of trafficking of persons for sexual exploitation. The 
analysis of the object of the present study focused on the theoretical guidelines proposed by 
Renata Maria Coimbra Liborio and Sonia M. Gomes de Souza, in the book The sexual 

exploitation of children and adolescents in Brazil: theoretical reflections, research reports and 
psychosocial interventions. The final report of the research was structured in three chapters, 

and we could even outline these three frames as separate but related activities: the first, 
relating the origins of human trafficking, the second on sexual exploitation and, by last, the 
role of prosecutors in combating trafficking of persons for sexual exploitation.  

 
Keywords: Prosecutors; Battle; Sexual exploitation. 
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LISTA DE CATEGORIAS E SEUS CONCEITOS OPERACIONAIS 

Lista de categorias1 que a autora considera estratégicas à compreensão do seu trabalho, 

com seus respectivos conceitos operacionais2. 

Adolescente 

Jovem entre doze e dezoito anos de idade3. 

Criança 

Pessoa até doze anos de idade incompletos4. 
 

Crime  

Considera-se crime a infração penal a que a lei comina de reclusão ou de detenção, quer 

isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa 5. 
 
Escravidão 

A escravidão se caracteriza por sujeitar um homem ao outro, de forma completa: o escravo 
não é apenas propriedade do senhor, mas também sua vontade está sujeita à autoridade do 

dono e seu trabalho pode ser obtido até pela força. Na escravidão, transforma-se um ser 
humano em propriedade de outro, a ponto de ser anulado seu próprio poder deliberativo: o 
escravo pode ter vontades, mas não pode realizá- las6. 

Exploração Sexual 

Refere-se ao envolvimento de crianças e adolescentes dependentes, imaturos 

desenvolvimentalmente, em atividades sexuais que eles não compreendem totalmente, às 
quais são incapazes de dar um consentimento informado e que violam os tabus sociais dos 

                                                 
1
 Denomina-se “categoria” a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia. Cf. 

PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica:  idéias e ferramentas úteis ao pesquisador do Direito. 8. ed. 

Florianópolis: OAB Editora, 2003, p. 31.  
2
 Denomina-se “Conceito Operacional” a definição ou sentindo estabelecido para uma palavra ou expressão, com 

o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias expostas ao longo do trabalho. Cf. PASOLD, 

Cesar Luiz. Prática da pes quisa jurídica: idéias e ferramentas úteis ao pesquisador do Direito, p. 43.  
3
 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1989, dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 17 nov. 

2010. 
4
 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1989, dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 17 nov. 

2010. 
5
 Cf. BRASIL. Decreto Lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Lei de introdução do Código Penal. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em 15 jul. 2009. 
6
 PINSKY, Jaime. A escravidão no Brasil. 17. ed. rev. atual. São Paulo: Contexto. 2000, p. 11. 



papéis familiares e que objetivam a gratificação das demandas e desejos sexuais da pessoa 

que comete o abuso7. 

Ministério Público 

O Ministério Público é o órgão do Estado encarregado de representar o Estado, exercer a 
acção penal e defender a legalidade democrática e os interesses que a lei determinar 8. 

Prostituição 

A prostituição pode ser definida como a troca consciente de favores sexuais por interesses não 
sentimentais ou afetivos. Apesar de comumente a prostituição consistir numa relação de troca 

entre sexo e dinheiro, esta não é uma regra. Podem-se trocar relações sexuais por 
favorecimento profissional, por bens materiais (incluindo-se o dinheiro), por informação etc.9. 

Rufianismo 

É uma modalidade de lenocínio, que consiste em viver à custa da prostituição alheia. É a 
atividade exercida por aquele que explora prostitutas e, conseqüentemente, incentiva o 

comércio sexual. O termo equivalente é o cafetão ou cáften10. 

Tráfico de Pessoa 

O tráfico de seres humanos consiste em todos os atos ou tentativas no recrutamento, 

transporte, dentro ou através das fronteiras de um país, compra, venda, transferência, 
recebimento ou abrigo de uma pessoa envolvendo o uso do engano, coerção (incluindo o uso 

ou ameaça de uso de força ou abuso de autoridade) ou dívida, com o propósito de colocar ou 
reter tal pessoa, seja por pagamento ou não, em servidão involuntária, em trabalho forçado ou 
cativo, ou em condições similares á escravidão, em uma comunidade diferente daquela em 

que tal pessoa viveu na ocasião do engano, da coerção ou da dívida iniciais 11. 

 

                                                 
7
 FURNISS, Tilman. Abuso sexual da criança: uma abordagem multid isciplinar, manejo, terap ia e intervenção 

legal integrados. Traduzido por Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993, p. 153.  
8
 BRASIL. Procuradoria Geral da República. Definição de ministério público. Disponível em: 

<http://www.pgr.pt/portugues/grupo_pgr/mp_definicao.htm>. Acesso em: 19 de nov. 2010.  
9
 MANIR, Mônica. RODRIGUES, Bruna. Dos crimes contra os Costumes passou a ser crime contra a 

dignidade sexual. Disponível em: <http://www.desconcertos.com.br>. Acesso em: 20 out. 2010.  
10

 BOTELHO, Jeferson. Apontamentos sobre crimes contra os costumes. Disponível em: 

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BCzpr4V3MdsJ:www.jefersonbotelho.com.br/wpcont

ent/uploads/2007/01/apontamentos-sobre-crimes-contra-os-costumes.doc+conceito+de+rufian ismo&cd=1&hl= 

pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 19 nov. 2010. 
11

 JESUS, Damásio de. Tráfico internacional de mulheres e crianças . São Paulo : Saraiva, 2003, p. 7.  
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objeto12 o estudo do papel que o Ministério Público 

exerce no combate ao tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual.  

A importância deste tema reside na necessidade de revelar ao público jurídico uma das 

mazelas que mais envergonham o Brasil no cenário internacional, ou seja, o uso de crianças, 

adolescentes, mulheres simples como objeto sexual.  

Ressalte-se que, além de ser requisito imprescindível à conclusão do curso de Direito 

na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, o presente relatório monográfico também vem 

colaborar para o conhecimento de um tema que, apesar de não poder ser tratado como 

novidade no campo jurídico, na dimensão social-prática ainda pode ser tratado como elemento 

novo e repleto de nuances a serem destacadas pelos intérpretes jurídicos.  

O presente tema, na atualidade, encontra-se em uma espécie de limbo. Sabe-se de sua 

existência, mas muitos preferem ignorá- lo, fingir que não veem a juventude brasileira ser 

consumida por proxenetas, cafetões e rufiões, que exploram o sexo nas rodovias brasileiras, 

em casas de prostituição e até mesmo dentro de lares humildes. 

A escolha do tema é fruto do interesse pessoal da pesquisadora em compreender e 

revelar este problema, assim como para instigar novas contribuições para estes direitos na 

compreensão dos fenômenos jurídicos-políticos, especialmente no âmbito de atuação do 

Direito Penal. 

Em vista do parâmetro delineado, constitui-se como objetivo geral deste trabalho 

compreender e descrever o papel que o Ministério Público pode desempenhar no combate ao 

tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual. 

O objetivo institucional da presente monografia é a obtenção do título de Bacharel em 

Direito, pela Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas, campus 

de Tijucas. 

                                                 
12

 Nesta introdução cumpre-se o previsto em PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e 

ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 170-181. 
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Como objetivo específico, pretende-se compreender as origens históricas do tráfico de 

pessoas, descrever e analisar no que consiste a exploração sexual e verificar de que maneira o 

Ministério Público combate o crime do tráfico interno de pessoas para fins de exploração 

sexual. 

A análise do objeto do presente estudo incidirá sobre as diretrizes teóricas propostas 

por Renata Maria Coimbra Libório e Sônia M. Gomes Souza, na obra A exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Brasil: reflexões teóricas, relatos de pesquisas e intervenções 

psicossociais. Este será, pois, o marco teórico que norteará a reflexão a ser realizada sobre o 

tema escolhido. 

Não é o propósito deste trabalho fazer um levantamento da posição dos tribunais 

brasileiros acerca do objeto da pesquisa, mas tão somente revelar este problema a um grupo 

de pessoas que em suas atividades jurídicas podem ou poderão evitar que o mesmo ocorra em 

suas áreas de atuação. Por certo não se estabelecerá um ponto final nessa questão. Pretende-

se, tão-somente, trazer à luz este problema, circunscrevendo-o ao papel que o parquet realiza 

no seu combate. 

Para o desenvolvimento da presente pesquisa foram formulados os seguintes 

questionamentos: 

a) Qual a origem do tráfico de pessoas? 

b) No que consiste a exploração sexual? 

c) Qual o papel do Ministério Público no combate ao tráfico interno de pessoas para fins de 

exploração sexual? 

Já as hipóteses consideradas foram as seguintes: 

a) A origem do tráfico de pessoas remonta ao período de colonização do Brasil;  

b) A exploração sexual consiste em aproveitar-se de traços de indenuidade, imaturidade ou 

dificuldades financeiras de alguém para obter favores sexuais; 

c) O Ministério Público age de forma incisiva no combate ao tráfico interno de pessoas para 

fins de exploração sexual no Brasil.  
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Finalmente, buscou-se nortear as hipóteses formuladas com as seguintes variáveis: 

a) Elaboração de lei que coíba de forma mais rígida este tipo de crime; 

b) Ações que favoreçam o combate a este tipo de crime.  

O relatório final da pesquisa foi estruturado em três capítulos, podendo-se, inclusive, 

delineá- los como três molduras distintas, mas conexas: a primeira, atinente as origens do 

tráfico de pessoas; a segunda, relativa à exploração sexual; e, por derradeiro, o papel do 

Ministério Público no combate ao tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual. 

Quanto à metodologia empregada, registra-se que, na fase de investigação foi utilizado 

o método indutivo, e, o relatório dos resultados expresso na presente monografia é composto 

na base lógica dedutiva13, já que se parte de uma formulação geral do problema, buscando-se 

posições científicas que os sustentem ou neguem, para que, ao final, seja apontada a 

prevalência, ou não, das hipóteses elencadas.  

Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, 

do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica14. 

Os acordos semânticos que procuram resguardar a linha lógica do relatório da pesquisa 

e respectivas categorias, por opção metodológica, estão apresentados na Lista de Categorias e 

seus Conceitos Operacionais, muito embora algumas delas tenham seus conceitos mais 

aprofundados no corpo da pesquisa.  

A estrutura metodológica e as técnicas aplicadas nesta monografia estão em 

conformidade com o padrão normativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e com as regras apresentadas no Caderno de Ensino: formação continuada, Ano 2, número 4; 

assim como nas obras de Cezar Luiz Pasold, Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas 

úteis ao pesquisador do Direito; Valdir Francisco Colzani, Guia para redação do trabalho 

científico e Alexandre Botelho, Guia para a elaboração da monografia.  

A presente monografia se encerra com as Considerações Finais, nas quais são 

apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos 

                                                 
13

 Sobre os “métodos” e “técnicas” nas diversas fases da pesquisa científica, vide PASOLD, Cesar Luiz. Prática 

da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 99-125. 
14

 Quanto às “técnicas” mencionadas, vide PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e 

ferramentas úteis para o pesquisador do Direito, p. 61-71, 31- 41, 45- 58, e 99-125, nesta ordem. 
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estudos e das reflexões sobre o papel do Ministério Público no combate ao tráfico interno de 

pessoas para fins de exploração sexual no Brasil.  

Com este itinerário, espera-se alcançar o intuito que ensejou a preferência por este 

estudo: trazer à luz este mal que aflige milhares de pessoas no Brasil e muitas vezes é 

ignorado por quem tem o dever legal de combatê- lo. 

 



 

2 ORIGENS HISTÓRICAS DO TRÁFICO DE PESSOAS

O tráfico de pessoas é um fenômeno histórico-social em expansão, complexo e 

multidimensional, cuja existência atravessa os tempos, da antiguidade ao presente, só se 

transmutando as espécies deste gênero. Mas se comparada à escravidão histórica, 

desenvolvida e praticada entre os séculos XV e XIX, esta nova modalidade, isto é, o tráfico de 

pessoas para fins de exploração sexual, apresenta características radicalmente diferentes e 

peculiares. 

À diferença daquela primeira, cuja base consistia em alimentar o trabalho servil, esta 

última nasce e se desenvolve pautada em demanda e oferta inexauríveis: o “objeto-pessoa” é 

um recurso sempre disponível, e seu principal objetivo é o lucro dos traficantes, e o crime é 

alimentado, em escalas astronômicas, pela necessidade sexual, a qual, muitas vezes, não 

encontra limites na normalidade. 

Com a finalidade de alcançar o objetivo delineado, passa-se agora a uma breve, mas 

necessária, apresentação conceitual de escravidão, de modo a permitir ao leitor uma melhor 

compreensão acerca da presente pesquisa.  

2.1 CONCEITO DE ESCRAVIDÃO 

O termo escravidão traz à mente lembranças de condições desumanas, nas quais seres 

humanos são subjugados com a finalidade de suprir os anseios econômicos de seus senhores.  

A escravidão pode ser definida como a prática social em que um ser humano tem 

direitos de propriedade sobre outro, designado por escravo,  ao qual é imposta tal condição por 

meio da força15. 

Para conceituar o termo escravidão, cita-se a lição de Pinsky: 

A escravidão se caracteriza por sujeitar um homem ao outro, de forma 
completa: o escravo não é apenas propriedade do senhor, mas também sua 
vontade está sujeita à autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido até 
pela força. Na escravidão, transforma-se um ser humano em propriedade de 
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outro, a ponto de ser anulado seu próprio poder deliberativo: o escravo pode 
ter vontades, mas não pode realizá-las

16
. 

Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente 

definidos como uma mercadoria. Os preços variavam conforme as condições físicas, 

habilidades profissionais, sexo, idade, procedência e o destino do escravo 17. 

No entendimento de Fausto: 

A escravidão é retratada como processo de superexploração do homem como 
objeto que existia unicamente para servir aos interesses econômicos de 
detentores do poder. Desde a gênese, constitui a base de um sistema no qual 
inexiste justiça social, e a expressão de cidadania é restrita à elite

18
. 

Nem mesmo uma das maiores inteligências do mundo ocidental deixou de manifestar-

se acerca da escravidão, nos seguintes termos: 

[...] o conhecimento não era possível sem o ócio e que aqueles que possuíam 
a luz do entendimento e da capacidade para o estudo deveriam ser servidos, 
pois a própria natureza teria feito a diferenciação entre os que deveriam 
servir e os que seriam servidos

19
. 

Atualmente a escravidão é interpretada de forma distinta daquela lecionada por 

Aristóteles. O homem evoluiu o seu entendimento filosófico e social, rejeitando a existência 

de submissão de um indivíduo por outro, visto que o homem tem sua vontade livre de ser e de 

existir, tornando intolerável a escravidão em dias atuais.  

Para melhor compreender como se deu este deslocamento no modo de pensar e tratar a 

escravidão, o capítulo a seguir fará uma breve abordagem histórica acerca da escravidão no 

mundo. 

2.2 BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA DA ESCRAVIDÃO NO MUNDO 

Nas próximas linhas será apresentado um breve histórico do processo de escravidão no 

mundo. Será analisado desde as primeiras notícias de escravidão até chegar-se aos relatos 

ocorridos na segunda metade do século XVIII no Brasil, que tem a data de 13 de maio de 

1888 como termo final da escravidão, quando foi promulgada a Lei Áurea, lei 3.353, que 

declarou extinta a escravidão no Brasil.  
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Entretanto, necessário alertar que se trata de uma síntese, visto que o instituto da 

escravidão é complexo e extenso, tornando muito dificultoso fazer neste momento um estudo 

pormenorizado. Assim, no tópico seguinte se buscará fazer uma breve análise histórica do 

instituto da escravidão. 

2.2.1 Antiguidade  

Para a compreensão da participação do escravo na sociedade torna-se imprescindível o 

reconhecimento do seu processo histórico e jurídico, desde a Idade Antiga até a atualidade. 

Encontram-se relatos da existência do instituto da escravidão desde os tempos mais antigos da 

história do homem. 

Já na Antiguidade, o código de Hamurábi20, conjunto de leis escritas da civilização 

babilônica, apresentava itens discutindo a relação entre os escravos e seus senhores. Não se 

restringindo aos babilônios, a escravidão também foi utilizada entre os egípcios, assírios, 

hebreus, gregos e romanos. Dessa forma, pode-se perceber que se trata de um fenômeno 

histórico extenso e diverso21. 

Dados fornecidos por Antunes apontam que, na fase mais remota da pré-história a 

mais ou menos 4 (quatro) milhões de anos atrás, exatamente no paleolítico, o homem, com 

vistas a sua manutenção e subsistência, começou a se relacionar com outros indivíduos e a 

formar as primeiras tribos. Por uma questão de necessidade e do instinto agressivo desses 

homens, algumas tribos passaram a guerrear umas contra as outras. Os perdedores eram 

mortos e serviam de alimento para os vencedores22. 

Prossegue Antunes ao afirmar que mais tarde, com o avanço das técnicas de produção 

e com o desenvolvimento de instrumentos cortantes como machados, lanças e facas, os 

primatas passaram a caçar, pescar e se alimentar de frutos. Com isso, os derrotados passaram 

a ser escravizados com o objetivo de realizarem tarefas árduas para os seus donos 23. 

                                                 
20
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A partir daí, a humanidade conheceu a escravidão, relação que evidencia o domínio do 

homem sobre o homem, o abuso da força de trabalho em prol de terceiros. 

Nas palavras de Meltzer: 

Na antiguidade, o trabalho escravo era considerado res (coisa), não 
possuindo os mesmos direitos de uma pessoa. Os proprietários de escravo 
podiam dispor deles, vendendo ou trocando. Podiam utilizá-los como melhor 
entendessem até tirar suas vidas se fosse necessário

24
. 

É neste período que surge pela primeira vez o termo escravo para indicar esse tipo de 

exploração humana. A origem do termo é do grego bizantino “sklábos”, referencia ao homem 

de origem eslava que era aprisionado25. 

Blackburn, comentando acerca da exploração de mão-de-obra escrava nesses tempos, 

revela que: 

As civilizações antigas, como a grega e a egípcia, foram erguidas com base 
na exploração da escravidão, onde estes homens eram incumbidos 
geralmente de realizarem serviços materiais que necessitassem de grandes 
esforços causando fadiga e perda do potencial físico do ser

26
. 

Um desses exemplos de uso de mão de obra escrava na Antiguidade pode ser 

verificado nas pirâmides do Egito, que foram todas construídas com mão-de-obra escrava, 

segundo consta dos papiros datados de 300 anos antes de Cristo 27. 

Schimidt afirma que em muitas cidades-estado gregas possuíam escravos. Geralmente, 

os escravos eram bárbaros, ou seja, não gregos. Os piratas atacavam cidadezinhas na costa de 

outros territórios e capturavam seus habitantes como escravos. Depois vendiam esses 

prisioneiros. O amo (dono) do escravo tinha plenos poderes sobre ele. Poderia castigá- lo do 

modo que quisesse. Poderia até matá-lo. O escravo era desprezado e considerado um “não 

homem”28. 

Nascimento discorre que: 

Na Antiguidade, o trabalho, em grande parte, era executado por escravos 
cuja condição não era a de pessoa, mas a de coisa. Havia, na época, grande 
desestima pelo trabalho, considerado aviltante pelos gregos, um verdadeiro 
castigo dos deuses. O pensamento humano não compreendera, ainda, o 
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verdadeiro sentido do trabalho, como motor que propulsiona o 
desenvolvimento das civilizações. Diante dessa situação social, as relações 
trabalhistas não se prestavam a um tratamento jurídico do tipo contratual, 
nem permitiam um relacionamento de mútuos deveres e direitos. Só existiam 
direitos para uns, os proprietários dos escravos, e deveres para os outros, os 
escravizados. A ilimitação de poderes dos primeiros sobre os segundos, 
portanto, era a característica desse período histórico

29
. 

Não existia uma relação jurídica de trabalho propriamente dita, já que faltava a 

onerosidade para que a relação fosse caracterizada e faltava também o consenso do 

empregado que, nesse caso, nem ao menos era sujeito de direito.  

Segundo Pinsky: 

Na Mesopotâmia e no Egito, quando da execução de obras públicas como 
barragens ou templos, grande número de trabalhadores eram recrutados. 
Tornavam-se propriedade dos governantes que lhes impunham sua 
autoridade e determinavam as tarefas. Não eram, contudo, vendidos e sua 
atividade podia cessar quando do fim da construção, retornando os 
trabalhadores às suas tarefas anteriores. As relações que estabeleciam com 
seus proprietários eram eventuais, diferentes daquelas que ocorriam na 
Grécia – principalmente Atenas – e Roma, onde a escravidão era a forma 
mais característica de extração de trabalho

30
. 

Existiram escravos na Grécia, em Roma e na China, como revelam os registros 

existentes em pergaminhos, papiros e placas de argila31. 

Para Schimidt, durante séculos, Roma quase não teve escravos. Quando começaram as 

grandes conquistas, os inimigos derrotados foram transformados em cativos e levados para 

Roma. Também havia bandos de piratas que atacavam cidades litorâneas do Mediterrâneo, 

para conseguir escravos que seriam vendidos para os romanos. Milhares de escravos eram 

originários da Europa, tinham a pele branca, como por exemplo, os gregos e os gauleses 

(antepassados dos franceses)32. 

Escravos eram comprados, ou obtidos, após saques e batalhas, e nunca perdiam sua 

condição, à exceção de casos isolados. A organização das sociedades atenienses e romana 

baseava-se, em grande parte, na existência do escravo que, com seu trabalho, gerava riquezas 

para elas33. 
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Este tipo de exploração era algo tão cotidiano na época, que até mesmo grandes 

filósofos como Platão, Aristóteles, Xenofonte, Sêneca e Tácito defendiam sua manutenção, 

argumentando que: 

[...] um homem para conquistar cultura necessitava ser nobre (ter posses) e 
ocioso, não sendo possível à reunião dessas duas condições sem a existência 
do escravo

34
. 

Ainda segundo Aristóteles, como cita Brugnera, a natureza já teria discriminado os 

seres, pois uns teriam sua existência pautada na condição de servir e outros nascidos para 

serem servidos35. Curiosamente os filósofos se classificavam como seres abençoados e 

detentores do direito de serem servidos.  

Prosseguindo nesta linha de raciocínio, destaca Blackburn que: 

Aristóteles desenvolveu a doutrina da “escravidão natural”, que englobava 
tanto características étnicas quanto de classe. O “escravo natural”, segundo 
Aristóteles, era um bárbaro cuja inclinação era obedecer e que se distinguia 
pelos músculos e não pelo cérebro; os escravos naturais precisavam de 
orientação dos dotados de independência de caráter, inteligência e 
civilização

36
. 

Na sequência de seus ensinamentos, aduz Blackburn que: 

Havia algo flexível nesta teoria, já que se admitia que alguns cativos podiam 
demonstrar nobreza e inteligência a ponto de provar que não eram escravos 
naturais; mas neste caso sua coragem e seu caráter lhes possibilitariam 
suportar sua condição. Como as mulheres e os animais domésticos, os 
escravos pertenciam à casa de seu dono, e eram uma espécie de 
propriedade

37
. 

Referindo-se aos animais e aos escravos, Aristóteles observa que: 

Se a natureza nada faz sem ter um fim em vista, nada faz sem objetivo, deve 
ser porque a natureza tudo fez para o bem do homem. Isto significa que está 
de acordo com a natureza que até a arte da guerra, já que a caça faz parte 
dela, deveria em certo sentido ser um meio de aquisição de propriedade: e 
que dever ser usada tanto contra os animais selvagens quanto contra aqueles 
homens que são por natureza destinados a serem governados, mas que se 
recusam; porque este tipo de guerra é justo

38
. 

O filósofo grego escondia o caráter principal da escravidão, qual seja, sua 

historicidade. Ninguém era escravo porque a natureza determinou, mas por força de condições 
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históricas específicas, concretas, diferentes em distintos momentos históricos, e nada tem a 

ver com a natureza, como queria Aristóteles39. 

Na visão de Blackburn, a doutrina do “escravo natural” de Aristóteles seria por muito 

tempo um ponto de referência das discussões cultas, mas muitos escritores romanos tardios 

preferiam a visão estóica de que a escravidão nascia do “destino”, e que não poderia ferir a 

pessoa de caráter nobre, ponto de vista mais fácil de conciliar com o cosmopolitismo 

romano40. 

Continua Blackburn, ao mencionar que: 

A Igreja cristã primitiva aceitava a escravidão e, ao substituir as disposições 
da natureza ou o Destino pela Providência Divina, viu vantagens espirituais 
na condição de escravo, já que o verdadeiro cristão era um escravo de Cristo, 
visto como realização da liberdade cristã

41
. 

Na própria Bíblia encontram-se passagens que narram casos de escravidão, como se 

verifica no trecho seguinte: 

[...] de Cam, amaldiçoado por Noé, condenando-o a ser escravo dos servos 
de seus irmãos Sem e Jafé” ou o de José, filho de Jacob “[...] vendido a 
comerciantes ismaelitas, levado para o Egito, onde foi cedido a Putifar, de 
quem se tornou escravo; mais tarde levou os israelitas para o Egito, onde 
habitaram por cerva de 430 anos, dos quais a maioria em condições de 
servidão

42
. 

Blackburn, citando Coríntios 17:21, afirma que São Paulo não só exorta os crentes a 

aceitarem a escravidão, se esta for a situação, como advertia aos crentes: “E ainda que te 

possas tornar livre, escolhe antes servir”43. 

Na sequência, Blackburn cita Santo Agostinho, o qual afirma que a doutrina do 

“pecado original” significava que todos mereciam ser escravos:  

O escravo era afortunado porque sua condição de pecador, compartilhada 
por toda a humanidade, estava recebendo punição terrena; pelo menos o 
escravo de um senhor temporal se livrava de parte do fardo de estar 
escravizado a seus próprios desejos indignos

44
. 

Tanto os católicos quanto os protestantes encontrariam na Bíblia e nas tradições da 

interpretação bíblica idéias que justificavam a escravização, idéias que podiam tranquilizar o 
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proprietário ou comerciante de escravos caso ele fosse piedoso e, talvez, mesmo que não 

fosse. 

A Bíblia também podia ser lida como fonte de uma genealogia dos povos que 

formavam toda a humanidade e, como afirmavam alguns autores, de pistas sobre os povos que 

estavam destinados à escravidão45. 

Feitas essas concisas observações sobre o período que vai da pré-história até a 

Antiguidade, no próximo item da pesquisa serão relatados os principais acontecimentos 

relacionados com a escravidão durante o período histórico seguinte, ou seja, durante a Idade 

Média. 

2.2.2 Idade Média 

Na Idade Média uma outra espécie de exploração de mão-de-obra, denominada 

servidão foi criada. Ao contrário do que muitos pensam, a servidão não surge com o 

feudalismo. Nas civilizações antigas já existia a conexão entre o servo e a terra. No entanto, 

após o declínio do Império Romano e a descentralização do poder estatal, com o surgimento 

da estrutura feudal este tipo de exploração ganhou força 46. 

Vicentino aduz que, com a fragmentação do poder do Estado antigo, os nobres e 

representantes da igreja migraram e dominaram as regiões agrícolas, formando os latifúndios. 

Pedaços de terras eram cedidos aos servos (ex-escravos, homens livres de baixa renda e 

artesãos) numa espécie de comodato. Os servos tinham a posse, mas não a propriedade da 

terra47. 

Prossegue Vicentino ao mencionar que: 

Os servos não eram escravos, porém estavam longe de ser livres. Presos ao 
feudo encontravam-se sujeitos a severas restrições e precisavam da 
autorização do senhor para tudo

48
. 

Segundo Koshiba: 

Pagavam aos senhores feudais uma espécie de tributo para terem proteção e 
fazerem uso da terra. O Servo era pessoa ligada a terra, não integrando mais 
a propriedade de seu senhor. Possuía direitos, podendo até transmitir aos 
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seus sucessores a posse da terra, no entanto, transmitia também a condição 
de servidão

49
. 

Posteriormente, por volta do século XI, com a revolução urbana, observa Vicentino 

que começam a ressurgir as cidades e com elas o comércio, levando muitos trabalhadores a 

migrarem do campo para a cidade, enfraquecendo os feudos. Para agravar ainda mais a 

situação, a Europa foi atacada por pestes que acabaram por dizimar grande parte de sua 

população50. 

O já enfraquecido sistema não manteve o mesmo ímpeto de séculos anteriores, e teve 

o seu fim praticamente decretado, e com ele a exploração servil, no entanto, cabe registrar, o 

modelo de exploração servil ainda persistiu em algumas regiões da Europa, mas em menor 

escala51. 

Sento-Sé argumenta que, apesar de o sistema feudal ter sido dominante durante 

determinada época no continente europeu, algumas regiões como a Itália, a Espanha e 

Portugal mantiveram a exploração da mão-de-obra escrava: 

[...] a escravidão ocorreu também em Portugal, onde eram feitos escravos 
tanto os negros quanto os mouros. O detalhe é que não apenas os ricos os 
possuíam, já que, em quase todas as casas lusitanas, havia, pelo menos, uma 
escrava negra, envolvida com atividades domésticas

52
. 

Resgata Schimidt que, a partir do século XV, iniciaram as grandes navegações, e com 

elas as relações com os continentes africano e americano. A Europa começou a utilizar a mão-

de-obra do negro africano e do índio americano, sendo aquela com maior ênfase. Os novos 

continentes serviam como abastecedores de mercadorias escassas no continente Europeu53. 

Começou então a extração de ouro no México e a de madeira no Brasil e com ela a 

utilização de mão-de-obra escrava indígena e negra, como relata Schimidt. Na agricultura o 

trabalho escravo também foi muito empregado. Durante o século XVIII, surgiu na Europa um 

importante movimento, denominado Revolução Industrial, que acabou por marcar a história e 

influenciar de forma direta as diretrizes do trabalho global54. 

Feitas essas breves e singelas considerações sobre a escravidão durante a Idade Média, 

a seguir, cumprindo a linha metodológica traçada para o cumprimento da pesquisa, passa-se a 
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apresentação doutrinária do processo escravocrata em nosso País, com a finalidade de deixar 

o leitor mais próximo dos temas que serão abordados nesta monografia.  

2.3 HISTÓRICO DO PROCESSO ESCRAVOCRATA NO BRASIL 

No ano 1500, com a missão de dar continuidade ao trabalho iniciado por Vasco da 

Gama, a frota comandada por Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal em direção à Índia. Em 

razão dos ventos e das correntes marítimas, seguiu uma rota que se afastava da costa africana, 

o que fez a frota atingir a terra que viria a ser o Brasil, na altura do atual Estado da Bahia 55. 

Os portugueses avistaram a terra brasileira em 21 de abril de 1500 e encontraram uma 

população indígena, dividida em grupos distintos, muitas vezes em conflito, distribuídos ao 

longo da costa e na bacia dos rios Paraná-Paraguai. Eram eles os tupis-guaranis, os tapuais, os 

goitacases, os aimorés e os tremembés, dedicados à prática da caça, pesca, coleta de frutas e 

agricultura56. 

Para os fins da colonização, o trabalho assalariado não era conveniente nem havia 

grande oferta de trabalhadores em condições de emigrar como assalariados. Daí a opção pela 

forma de trabalho compulsório disponível: a escravidão 57. 

A propósito da relação que os portugueses mantiveram com os índios, Castro destaca 

que: 

Em troca de bijuterias e outras miudezas os nativos trabalhavam na 
exploração do pau-brasil e demais riquezas tropicais. A troca da mão-de-
obra por objetos era conhecida como escambo. Com o passar do tempo, os 
colonizadores passaram a obrigá-los a executar tarefas ligadas à agricultura. 
Na cidade de São Paulo, chegaram a organizar expedições objetivando 
promover a caça de índios, os quais, em virtude da necessidade dos serviços  
a serem levados a cabo na colônia, passaram a ostentar a qualidade de 
mercadorias, sendo que os registros indicavam que cerca de trezentos mil 
índios foram aprisionados nessas expedições

58
. 

Não é difícil constatar que a chegada dos portugueses representou para os índios uma 

verdadeira catástrofe, na medida em que lhes foi determinada uma mudança abrupta de 
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costumes, sobretudo no que diz respeito à liberdade, já que foram eles os primeiros a ser 

escravizados59. 

Quanto às missões religiosas, Ferreira de Castro ensina que, pautando-se na 

necessidade de catequização dos índios, os jesuítas persuadiam-lhes a trabalhar em regime de 

forte disciplina, prestando serviços à comunidade, construindo moradias, armazéns e igrejas, 

além de contribuírem na produção de alimentos, na caça e na pesca60. 

No entender de Schimidt: 

Os índios tinham uma cultura incompatível com o trabalho intenso, regular e 
compulsório exigido pelos europeus. Não se tratava de vadiagem ou 
preguiça, mas de fazer apenas o que era necessário para garantir a 
sobrevivência. Por isso, resistiram à escravidão pela guerra, pela fuga e pela 
recusa ao trabalho compulsório. Eram vítimas de doenças como sarampo, 
varíola e gripe, contra as quais não tinham resistência biológicas, o que 
resultou em baixas significativas da população indígena

61
. 

Fausto leciona que a partir de 1570, a importação de escravos africanos começou a ser 

incentivada, e a Coroa62, passou a tomar medidas legislativas para impedir as mortes e a 

escravidão desenfreada dos índios. No entanto, somente em 1758, a Coroa determinou a 

libertação definitiva dos indígenas63. 

Dessa forma, como os portugueses já tinham conhecimento e contato com o tráfico de 

escravos africanos, desde que percorreram a costa africana, não foi difícil efetivar a 

alternância da escravidão dos índios pela dos negros africanos, mormente por se tratar de 

“mercadoria” já existente64. 

Estima-se que, entre 1550 e 1855, entraram pelos portos brasileiros quatro milhões de 

escravos de toda a África, na sua grande maioria, jovens do sexo masculino65. O transporte 

era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Amontoados, em condições 
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desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, quando então seus corpos eram 

lançados ao mar66. 

Gilberto Freyre esclarece que: 

[...] um dos registros mais antigos da chegada dos escravos é de 1533, época 
em que a exploração de pau-brasil era feita pelos índios. Mas foi com o ciclo 
da cana-de-açúcar que a mão-de-obra escrava se consolidou no Brasil. Em 
1559, o tráfico foi legalizado por terceiros por um decreto de Dom 
Sebastião. Os negros, tirados de suas terras, eram trazidos acorrentados em 
navios. Estima-se que 40% do total morriam no caminho

67
. 

Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro (a partir do século XVIII), os escravos 

eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, de sol a sol, recebendo apenas 

trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade e passavam as noites nas senzalas68 

acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o 

açoite era a punição mais comum no Brasil-colônia69. 

Comenta Freyre, acerca do desenraizamento do povo negro transportado para o Brasil, 

o seguinte: 

O negro africano, desenraizado de seu meio e separado arbitrariamente de 
sua família, chega ao território bras ileiro obrigado a submeter-se ao sistema 
social e econômico que lhe era imposto. Suas habilidades já eram 
conhecidas, sobretudo no tocante à capacidade produtiva e à força física para 
o trabalho. Não obstante, o negro era considerado um ser racionalmente 
inferior, que não contava com qualquer tutela legislativa, não fazia jus a 
direitos e era tida juridicamente como uma “coisa” que podia ser objeto de 
diversos tipos de transação comercial

70
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Os escravos eram proibidos de praticar sua religião de origem africana, ou de realizar 

suas festas e rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica, imposta pelos senhores 

de engenho e adotar a língua portuguesa na comunicação 71. 

Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se 

apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas 

representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta: a capoeira 72. 

A escravidão foi uma instituição nacional, enraizada em toda a sociedade, 

condicionando seu modo de agir e de pensar. O desejo de ser dono de escravos e o esforço 

para obtê- los abrangia desde a classe dominante até o modesto artesão branco das cidades 73. 

A partir deste contexto, o escravo negro foi inserido no Brasil passando a labutar 

inicialmente na lavoura canavieira nordestina. Posteriormente, a mão-de-obra foi utilizada 

também em Minas Gerais na extração de pedras preciosas74. 

As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os senhores de 

engenho utilizassem esta mão-de-obra, principalmente, para trabalhos domésticos, o que 

acabava dando- lhe mais status e um tratamento melhor na maioria das vezes. Cozinheiras, 

arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram comuns naqueles tempos de colônia 75. 

Porém, estes trabalhos não deixavam de ser tão exaustivos quanto o realizado nas 

lavouras, sem contar as situações de exploração sexual das escravas, com a prostituição destas 

para lucro de seus proprietários76. 

Kátia Mattoso destaca o caráter das relações matrimoniais das escravas no Brasil, 

sendo que estas possuíam um caráter predominante temporário, principalmente pelo número 

reduzido de mulheres escravas, num primeiro momento: 

Com freqüência, a escolha da companheira do escravo que ele deseja “casar” 
é feita pelo senhor (proprietário), certo de que a vida sexual do escravo nem 
sempre se expressa como ele o desejaria. Eis porque as escravas no Brasil 
tinham tão poucos filhos. Além disso, muitas dentre elas recorriam ao aborto 
a fim de evitar a escravidão de seu filho e, aparentemente, os homens 
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praticavam bastante o coitus interruptus. Para o escravo a vida sexual 
responde apenas às necessidades físicas, não visa à procriação. Na fazendas, 
dormitórios de homens e de mulheres são separados e os encontros de casais, 
mesmo legalmente casados, são realizados furtivamente, durante a noite. A 
política dos senhores é tornar os contatos sexuais difíceis, mas não 
impossíveis

77
. 

No século do ouro (XVIII) alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade após 

adquirir a carta de alforria78. Juntando alguns trocados durante toda a vida, conseguiam 

tornar-se livres. Porém, as poucas oportunidades e o preconceito das sociedades acabavam 

fechando as portas para estas pessoas79. 

O negro também reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. Foram comuns as 

revoltas nas fazendas em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os famosos 

quilombos80. Estes eram comunidades bem organizadas, na qual os integrantes viviam em 

liberdade, através de uma organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos 

quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O 

mais famoso foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi81. 

De acordo com as lições de Fausto: 

Já no século XIX, a produção nacional de cana-de-açúcar começou a 
enfrentar dificuldades em virtude do mercado das Antilhas que começava a 
se expandir. A principal nação responsável pelo cultivo da cultura canavieira 
na região caribenha foi à Inglaterra. O negro africano passou então a ser 
utilizado com mais intensidade no plantio e cultivo do café, concentrado 
principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro

82
. 

Continua Fausto, ao mencionar que: 

Apesar da expansão e do mercado crescente, o açúcar antilhano encontrava 
problemas de mercado quando concorria com o brasileiro. O açúcar 
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nacional, apesar de possuir qualidade inferior tinha o preço reduzido, uma 
vez que a mão-de-obra utilizada no cultivo era escrava, enquanto no Caribe 
era assalariada

83
. 

Diante do interesse econômico que encontrava disfarce no discurso humanitário, os 

ingleses iniciaram um processo de difusão da necessidade de todos os países do mundo 

abolirem a escravidão84. 

A partir de 1815, a Inglaterra resolveu se empenhar para acabar com o tráfico negreiro 

e com a independência do Brasil, em 1822, o movimento ganhou força no país. Em 1850, a 

Lei Eusébio de Queiroz repreendeu oficialmente o tráfico 85. 

Em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a lei do Ventre Livre, que tornava livres  

os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Em 1885, foi assinada a lei do 

Sexagenário, que concedia a liberdade aos escravos com mais de 60 anos, desde que seus 

proprietários fossem indenizados86. 

A história da escravidão no país teve fim no dia 13 de maio de 1888, com a lei Áurea, 

assinada pela Princesa Isabel. Naquela época existiam em torno de 700 mil escravos no país. 

O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão 87. 

Com o fim da escravidão, os escravos não tiveram sua situação de submissão 

modificada, pois receberam sua liberdade sem qualquer condição básica de auto-sustento, 

passando a pertencer aos níveis mais degradantes de miséria, obrigando-se a passar pelos 

mesmos maus tratos de antes, em troca de sua sobrevivência 88. 

A lei Áurea criou a ferramenta jurídica necessária para o fim do desrespeito à 

dignidade, liberdade e igualdade entre os indivíduos do país. O homem deixou de ser tratado 

como coisa, como bem que incorporava o patrimônio dos escravocratas 89.  

Passado mais de 122 anos da entrada em vigor da lei abolicionista, é comum 

encontrarmos em nossos noticiários a narração de casos de trabalhadores encontrados em 

condições análoga à de escravo90. 
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Assegurar apenas o direito à liberdade do ser não basta se não forem criadas 

ferramentas eficientes para inibir e punir aquele que ainda utiliza-se da degradação humana. A 

chaga ainda persiste em nossos dias91. 

Feitas as considerações acima acerca do processo de escravidão no mundo e no Brasil, 

relacionando este instituto com o aspecto de exploração de um ser humano por outro, o 

capítulo seguinte apresentará de que forma a escravidão relaciona-se com o tráfico de pessoas, 

de modo a permitir ao leitor uma exata compreensão do problema e de suas raízes históricas, 

culturais e sociais. 
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3 EXPLORAÇÃO SEXUAL

A escravidão foi, por muitos séculos, o motor da economia no mundo e no Brasil. Seus 

resquícios ainda se fazem sentir na atualidade, especialmente na exploração sexual contra 

crianças e adolescentes. São diversas as notícias que narram terríveis histórias sobre jovens 

que foram abusados durante anos sem ter como reagir ou pedir socorro.  

Trata-se de uma prática que cresce assustadoramente no Brasil, expondo os “escravos 

modernos” à prostituição, turismo sexual, pornografia e ao tráfico para fins sexuais. 

A exploração sexual está diretamente ligada à questão comercial, ao lucro, pois o ato 

compromete crianças e adolescentes a se submeterem como objeto sexual, em troca de 

remuneração em dinheiro ou em espécie. Equivale a um trabalho forçado, constitui verdadeira 

forma moderna de escravidão. 

Com a finalidade de deixar o leitor mais próximo do tema que será abordado nesta 

monografia, apresentar-se-á na sequência um breve conceito da expressão “exploração 

sexual”, além de outros aspectos que são peculiares a este tipo de procedimento. 

3.1 CONCEITO E DEFINIÇÃO 

Com a finalidade de alcançar uma melhor compreensão acerca do tema exploração 

sexual e para evitar equívocos, é necessário conhecer primeiramente seu conceito, o qual, de 

acordo com a lição de Furniss: 

[...] a exploração sexual das crianças refere-se ao envolvimento de Crianças 
e Adolescentes dependentes, imaturos desenvolvimentalmente, em 
atividades sexuais que eles compreendem totalmente às quais são incapazes 
de dar um consentimento informado e que violam os tabus sociais dos papéis 
familiares e que objetivam a gratificação das demandas e desejos sexuais da 
pessoa que comete o abuso

92
. 

O conceito de exploração sexual, não compreende somente o abuso sexual, mas inclui 

também a intenção comercial. Define-se como uma prática sexual com crianças e/ou 
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adolescentes para fins comerciais, na qual existe um ganho em troca do uso de sexo de 

menores. 

Por envolver crianças, estes atos constituem crimes e os adultos que neles tomam parte 

são designados de exploradores, criminosos. É uma prática que pressupõe o pagamento de 

serviços sexuais, por parte do cliente, com a participação de intermediários, ou seja, aqueles 

que induzem, facilitam ou obrigam, crianças e/ou adolescentes a prostituir-se; os chamados 

gigolôs
93

. 

Na definição da UNICEF: 

A exploração sexual para fins comerciais trata-se de uma prática que envolve 
a troca de dinheiro ou favores entre um usuário/intermediário, 
aliciador/agente e outros que obtêm lucros com a compra e venda de 
serviços envolvendo o uso do corpo das crianças e/ou adolescentes, como se 
fosse uma mercadoria

94
. 

Eva Faleiros destaca a exploração sexual como: 

Um processo onde se tira proveito do trabalho sexual das crianças no 
mercado do sexo. É considerada uma atividade, na qual ocorre a relação 
sexual ou prostituição associada à imagem onde haja relações eróticas ou de 
libido (exemplo de stripteese, shows eróticos etc.)

95
. 

Rogério Sanches Cunha complementa que a exploração sexual é:  

[...] uma dominação e abuso do corpo de crianças, adolescentes e adultos 
(oferta), por exploradores sexuais (mercadores), organizados, muitas vezes, 
em rede de comercialização local e global (mercado), ou por pais ou por 
responsáveis, e por consumidores de serviços sexuais pagos (demanda) 
[...]

96
. 

A literatura internacional oferece três concepções importantes para perceber o conceito 

de exploração sexual de crianças e adolescentes. São elas: 

A primeira concepção requer a teoria Marxista dando enfoque ao conceito de 
exploração, ou seja, enfatiza a condição de dominação, porque pressupõe a 
existência de um dominador e de um dominado, tendo o primeiro pretensões 
de explorar o segundo. Uma segunda concepção diz respeito ao uso, que é 
um dos objetivos do mercado onde se faz as trocas que envolvem crianças 
pode ser local, nacional ou internacional, pode desenrolar-se num contexto 

                                                 
93

 CÓ, João Ribeiro Butiam. Abuso e exploração sexual de menores na Guiné-Bissau. Disponível em: 

<http://www.unicef.org/wcaro/WCAROBissauPubAbuseSexualExploitChildren-pt.pdf>. Acesso em: 08 out. 

2010. 
94

 UNICEF. Direitos negados : a violência contra a criança e o adolescente no Brasil. Brasília: Unicef, 2005, p. 

57. 
95

 FALEIROS, Eva T. Silveira. Repensando os conceitos de violência, abuso e exploração sexual de crianças 

e adolescentes. Brasília: Thesaurus, 2000, p. 39. 
96

 CUNHA, Rogério Sanches. Comentários à reforma criminal de 2009 e à convenção de Viena sobre o 

direito dos tratados . São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 58.  



34 

formal ou informal.  Já a terceira tem a ver com a violação de direitos, uma 
vez que é prejudicial ao desenvolvimento físico e mental das crianças

97
. 

O fenômeno exploração sexual implica em relações abusivas de poder, marcadas pela 

comercialização dos corpos de crianças e adolescentes. As modalidades reconhecidas de 

exploração sexual comercial são: a prostituição, o turismo sexual, a pornografia e o tráfico 

para fins sexuais98. 

Segundo o guia de referência da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes (ESCCA), a exploração sexual consiste: 

[...] na utilização de crianças e adolescentes em atividades sexuais 
remuneradas, como a exploração no comércio do sexo, a pornografia infantil 
ou a exibição e espetáculos sexuais públicos ou privados. A ESCCA não se 
restringe aos casos em que ocorre o ato sexual propriamente, mas inclui 
também qualquer outra forma de relação sexual ou atividade erótica que 
implique proximidade físico-sexual entre a vítima e o explorador

99
.  

Segundo a definição elaborada no I Congresso Mundial de Combate à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado em Estocolmo, 
Suécia, em 1996, nesse tipo de violação aos direitos infanto-juvenis, o 
menino ou a menina explorado passa a ser tratado como um objeto sexual ou 
mercadoria. Assim, ficam sujeitos a diferentes formas de coerção e 
violência, o que, em muitos casos, implica trabalho forçado e outras formas 

contemporânea de escravidão
100

.  
É esse cenário de subjugação dos mais fortes pelos mais fracos que torna 
inadequado o uso do termo “prostituição” para identificar crianças e 

adolescentes vítimas de exploração sexual
101

. 

Greco ensina que, a partir do I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes, em 1996, passaram a ser consideradas espécies de 

exploração sexual: 

[...] a prostituição (ato sexual em troca de pagamento), o turismo sexual 
(comércio sexual voltado para turistas), a pornografia (filmes, fotografias, 
revistas com forte conotação sexual) e o tráfico para fins sexuais 
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(deslocamento clandestino nacional e internacional de pessoas para 
desempenhar atividades sexuais) 

102
. 

Nucci adverte que: 

[...] não se pode “igualar exploração sexual com satisfação sexual ou outra 
forma que implique mero prazer”. Tampouco se poderia “identificar a 
exploração sexual com violência sexual, pois pode haver violência sem 
exploração”. Entende, portanto, que a exploração sexual seria “uma conduta 
genérica, voltada a tirar proveito, abusar, lucrar mediante fraude ou engodo 
de pessoas, visando-se a satisfação da lascívia”

103
. 

Segundo Nucci, a sociedade brasileira e mundial há muitos anos vem enfrentando 

problemas relacionados à exploração sexual contra menores, infelizmente nosso país possui 

vários fatores para que esse mal prevaleça em nossa sociedade, tais como: 

Falta de uma educação de qualidade que venha a informar e educar essas 
crianças e adolescentes, juntamente com seus familiares; a pobreza; a 
miséria; a violência e a má distribuição de renda; todos esses fatores elevam 
o grau de possibilidades para que esse ato venha a ser realizado

104
. 

A exploração sexual é crime previsto no Código Penal e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), imputável ao próprio agressor, ao aliciador e ao intermediário que se 

beneficia comercialmente do abuso105. 

Apresentados os conceitos e formas de exploração sexual vigente no ordenamento 

jurídico brasileiro, espera-se que os conceitos apresentados formem no leitor uma noção, 

ainda que breve, da exploração sexual.  

A seguir, serão abordadas as espécies de exploração sexual previstas no Código Penal 

brasileiro. Sendo assim, adentrar-se-á no próximo item, de compreender um dos principais 

problemas decorrentes da exploração sexual, qual seja, a prostituição.  

3.2 PROSTITUIÇÃO 

Com profundas raízes no instituto da escravidão, a prostituição evidencia-se como um 

dos males mais visíveis no amplo aspecto que se insurge a exploração sexual, eis que 
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mundialmente falando, as dimensões consideradas como tipos de exploração sexual são 

nomeadamente a prostituição, a pornografia, o turismo sexual, e o tráfico 106. 

Destarte, mister se faz necessário esclarecer, ainda que de forma superficial a 

existência e o fim que se busca alcançar o presente tópico. Com o intuito de ter-se uma 

melhor compreensão acerca do princípio histórico da prostituição, Mônica Manir menciona 

que: 

A prostituição é comumente nomenclaturada de “profissão mais antiga do 
mundo”, mas apesar de fortemente disseminada essa idéia no senso comum, 
não encontra qualquer fundamento histórico ou antropológico, visto que os 
mais antigos registros de atividades humanas revelam as mais variadas 
especializações como agricultura e caça, porém raramente revelam indícios 
de prostituição, que normalmente exige um contexto social posterior. A  
prostituição é moralmente reprovada em quase todas as sociedades, dada a 
degradação que representa para as pessoas que a praticam

107
. 

Prossegue Manir ao destacar que: 

A prostituição pode ser definida como a troca consciente de favores sexuais 
por interesses não sentimentais ou afetivos. Apesar de comumente a 
prostituição consistir numa relação de troca entre sexo e dinheiro, esta não é 
uma regra. Podem-se trocar relações sexuais por favorecimento profissional, 
por bens materiais (incluindo-se o dinheiro), por informação etc.

108
. 

A prostituição é uma forma de exploração sexual, sendo esta o gênero e aquela a 

espécie. É uma atividade que gera constantes conflitos e controvérsias. A maneira como é 

praticada acarreta, em algumas situações específicas, enquadramento legal109. 

Acrescenta Marcão que, diferentemente da prostituição em idade adulta, a prostituição 

infantil e juvenil é um fato que ganhou destaque mundial, somente a partir dos anos 1990 com 

denúncias alarmantes, principalmente na França e posteriormente no Brasil. Essa atividade é 

considerada ilegal, pois é a exploração do mais forte sobre o mais frágil, do adulto sobre a 

criança, que por sua vez, se encontra fragilizada no processo de violências a qual é 

submetida110. 
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Necessário salientar que, “no Brasil o Código Penal condena o favorecimento da 

prostituição, a manutenção de bordéis e o tráfico de pessoas. O crime, portanto, não é oferecer 

o corpo, mas sim o rufianismo (cafetão)”, ou seja, o Código Penal brasileiro pune é a 

exploração de uma pessoa por terceiros, o que não impede que haja milhares de casas de 

prostituição funcionado no país111. 

O termo “prostituição” é muito questionado quando associado a crianças e 

adolescentes, pois os menores de dezoito anos não teriam o discernimento necessário para 

ingressar no mundo da prostituição ou de qualquer forma de exploração sexual por livre e 

espontânea vontade112. 

Alguns movimentos sociais aconselham a utilização da expressão “exploração sexual 

comercial infantil”, mas essa não foi utilizada pelo legislador, uma vez que “simbo licamente, 

prostituição é a expressão mais emblemática, apesar de se reconhecerem as razões 

doutrinárias, o que levou a fazer menção, no tipo penal, a outras formas de exploração sexual 

comercial das crianças e adolescentes”, explicação esta dada na justificação do projeto 253/04 

do Senado Federal113. 

Para Liberati há prostituição infantil quando: 

[...] alguém, que não é criança, obtém um benefício por uma transação 
comercial com finalidade sexual na qual uma criança está envolvida. A 
prostituição infantil se relaciona estreitamente com a pornografia infantil e o 
tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais. A criança ou o 
adolescente pode ser controlado por um intermédio que se ocupa da 
transação ou por um explorador sexual que negocia diretamente com a 
criança. As crianças e adolescentes são também levadas à prostituição 
quando participam de atividades sexuais em troca de satisfação de suas 
necessidades básicas como alimento, abrigo ou segurança, ou em troca de 
favores como melhores notas na escola ou mais dinheiro para comprar bens 
de consumo. Em todos os casos, as circunstâncias, as estruturas sociais e 
algumas pessoas levam as crianças e adolescentes a situações nas quais os 
adultos tiram proveito de sua vulnerabilidade para explorá-las 
sexualmente

114
. 
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No entendimento de Dimenstein, a prostituição infantil é definida como: 

A utilização ou a participação de crianças ou adolescentes em atos sexuais 
com adultos ou outros menores, onde não está necessariamente presente a 
utilização da força física, mas pode estar presente outro tipo de força como a 
coação. Constata-se atualmente o envolvimento nesta atividade de crianças 
de até três anos de idade. Ocasionalmente, pais que vivem em situação 
miserável vendem seus próprios filhos. A questão da prostituição infantil 
envolve, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes vítimas de uma 
situação sócio-econômica extremamente injusta e desigual. Frequentemente, 
a primeira relação sexual de uma adolescente prostituta foi com o próprio pai 
aos 10, 11 ou 12 anos

115
. 

Segundo dados de ONGs baseados em denúncias, acredita-se que o número de 

meninas envolvidas com a prostituição no Brasil chegue a 500 mil. O fator econômico, aliado 

a baixa escolaridade, é o principal motivo que leva meninas a entrarem no mundo da 

prostituição116. 

A princípio, a maioria dessas meninas vê a prostituição como algo transitório, até que 

elas achem outro trabalho, voltem a estudar, encontrem um companheiro ou alguma outra 

coisa aconteça em suas vidas. Porém, a falta de qualificação profissional dificulta a entrada no 

mercado de trabalho e elas acabam se tornando dependentes da prostituição 117. 

Para Libório e Gomes de Sousa, encarar o problema da prostituição infantil, aliado à 

exploração sexual, é certamente matéria delicada e dolorosa, uma vez que se toca em assunto 

íntimo demais para ser discutido em uma roda de amigos118. 

Acrescenta ainda Libório e Gomes de Sousa que: 

[...] é o direito à liberdade sexual, à escolha de um trabalho que dignifique a 
pessoa humana e que não a exponha a situações de coação, e à infância sadia 
que prepara o adulto do amanhã que estão em jogo. É analisar o porquê de 
existir uma clientela tão numerosa que procura saciar sua sede por sexo de 
forma brutal, ou mesmo delicada, mas sempre sem o consentimento do 
outro. É também tentar encontrar explicação para o descaso com que o 
assunto é tratado (ou ignorado) pelo Estado, aquele à quem concedemos 
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parte de nossa liberdade individual, para organizar o caos em que 
“vivíamos”

119
. 

Segundo um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em um estudo120 

divulgado em 06 de outubro de 2010, foram identificados 1820 pontos de prostituição de 

menores de idade em estradas brasileiras. Os pontos estão espalhados em 66 mil quilômetros 

de estradas, sendo 67,5% deles em áreas urbanas. Os dados fazem parte da quarta edição do 

Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas 

Rodovias Federais 2009/2010, sendo que o primeiro foi realizado em 2003 121. 

O Nordeste lidera o ranking regional com 545 locais de exploração sexual infantil. 

Depois vem o Sul, com 399; Sudeste, 371; Centro-Oeste, 281 e Norte, 224122. 

Menciona Varella ainda ao dizer que: 

O número é praticamente o mesmo de dois anos atrás. Em levantamento 
similar, encontrou 1.819 pontos de exploração infantil. Os dados mostram 
que o Brasil está estagnado em sua política de combate a esse tipo de 
crime

123
. 

Ainda segundo os dados do estudo, quanto aos indicadores do nível de risco, vale 

destacar que: 

[...] os indicadores para definição do nível de risco foram à existência de 
prostituição de adultos, ocorrência de exploração sexual de crianças e 
adolescentes com base em relato policial nos últimos dois anos, registro de 
tráfico e consumo de drogas nos últimos 24 meses e presença constante de 
crianças e adolescentes no local visitado. Outros fatores como comércio de 
bebidas alcoólicas, presença de caminhoneiros e existência de iluminação 
também foram considerados para definição do grau de risco

124
. 

                                                 
119

 LIBÓRIO, Renata Maria Coimbra; GOMES DE SOUSA, Sônia Margarida. A exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Brasil: reflexões teóricas, relatos de pesquisas e intervenções psicossociais, p. 39.  
120

 O estudo foi realizado por meio de questionários feitos a 394 caminhoneiros e inspetores da PRF. 

Participaram do levantamento a ONG Childhood, que diz contar com o apoio de 800 empresas, OIT 

(Organização Internacional do Trabalho) e Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Cf. VARELLA, João. 

Polícia rodoviária federal identi fica 1.820 pontos de prostituição infantil em estradas do Brasil . Disponível 

em: <http://noticias.r7.com/cidades/noticias/prf-identifica-1-820-pontos-de-prostituicao-infantil-em-estradas-do-

brasil-20101006.html>. Acesso em: 11 nov. 2010. 
121

 VARELLA, João. Polícia rodoviária federal identifica 1.820 pontos de prostituição infantil em estradas 

do Brasil. Disponível em: <http://noticias.r7.com/cidades/noticias/prf-identifica-1-820-pontos-de-prostituicao-

infantil-em-estradas-do-brasil-20101006.html>. Acesso em: 11 nov. 2010.  
122

 VARELLA, João. Polícia rodoviária federal identifica 1.820 pontos de prostituição infantil em estradas 

do Brasil. Disponível em: <http://noticias.r7.com/cidades/noticias/prf-identifica-1-820-pontos-de-prostituicao-

infantil-em-estradas-do-brasil-20101006.html>. Acesso em: 11 nov. 2010.  
123

 VARELLA, João. Polícia rodoviária federal identifica 1.820 pontos de prostituição infantil em estradas 

do Brasil. Disponível em: <http://noticias.r7.com/cidades/noticias/prf-identifica-1-820-pontos-de-prostituicao-

infantil-em-estradas-do-brasil-20101006.html>. Acesso em: 11 nov. 2010.  
124

 VARELLA, João. Polícia rodoviária federal identifica 1.820 pontos de prostituição infantil em estradas 

do Brasil. Disponível em: <http://noticias.r7.com/cidades/noticias/prf-identifica-1-820-pontos-de-prostituicao-

infantil-em-estradas-do-brasil-20101006.html>. Acesso em: 11 nov. 2010.  



40 

O levantamento conclui também que a exploração sexual de crianças e adolescentes 

está quase sempre associada a outras práticas criminosas, como furto, exploração da 

prostituição, tráfico de seres humanos, venda e consumo de drogas125. 

A prostituição ocorre nas ruas, em boates, residências e outros locais. Os pontos 

considerados críticos são os pátios de postos de combustíveis, bares, restaurantes e casas de 

prostituição às margens das rodovias126. 

Conforme relatório da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância 

e a Adolescência: 

A ONU, no ano de 1949, denunciou e tentou tomar medidas para o controle 
da prostituição no mundo. Desde o início do século XX os países ocidentais 
tomaram medidas visando a retirar a prostituição da atividade criminosa 
onde se tinha inserido no século anterior, quando a exploração sexual passou 
a ser executada por grandes grupos do crime organizado; portanto, havia a 
necessidade de desvincular prostituição propriamente dita de crime, de 
forma a minimizar e diminuir o lucro dos criminosos

127
.  

A prostituição, como se viu com os dados acima apresentados, possui uma ligação 

deveras evidente com o trânsito de pessoas e mercadorias nas rodovias brasileiras, fazendo 

com que as crianças e adolescentes exploradas sexualmente acabem por migrar pelas diversas 

regiões do país. 

Não é incomum que, conhecedores desta triste realidade, estrangeiros e mesmo 

brasileiros em trânsito pelo país, busquem estes locais com propósitos nada lícitos. Ë sobre 

esse aspecto da exploração sexual que se deterá a seguir.  

3.3 TURISMO SEXUAL 

Como uma das espécies do gênero exploração sexual, neste item pretende-se encontrar 

uma definição do que vem a ser o turismo sexual, assim como ilustrar o funcionamento desta 

prática, de forma a enquadrá-la no contexto da legislação penal brasileira.  
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Pretende-se ainda evidenciar quem mais recorre a este tipo de turismo, tal como o tipo 

de pessoa que a ele se submete tentando desvendar quais as motivações para que tal aconteça.  

Far-se-á referência, embora genericamente, aos problemas que advêm de tal prática e 

por se tratar de um tema tão complexo, abrangente e expandido, centrar-se-á a pesquisa no 

Brasil, sem deixar de salientar que as motivações são na generalidade as mesmas 

independentemente do país em causa, consequentemente, os problemas daí decorrentes são 

também os mesmos. 

Na definição de Santos e Ippolito, o turismo consiste em: 

Uma atividade social e econômica de grande representatividade global que 
movimenta mais de cinqüenta setores da economia, gerando renda, emprego 
e desenvolvimento. A Constituição Federal ratificou tal pensamento, 
elegendo o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico a ser 
promovido e incentivado pelos entes federados, observando os princípios 
fundamentais da república, quais sejam a dignidade da pessoa humana e os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, conforme o seu artigo 
primeiro

128
. 

Continuam Santos e Ippolito ao mencionar que: 

Paralelo à atividade vem se desenvolvendo nos destinos turísticos o turismo 
sexual, fenômeno controverso e pouco estudado, caracterizado por ser, 
basicamente, uma forma de exploração da prostituição através do turismo. 
Os órgãos internacionais, entre estes a Organização Mundial do Turismo, 
proscrevem tal prática por se tratar de uma atividade, exploradora e 
subversiva para a consecução dos objetivos fundamentais do turismo que 
consistem em fomentar a paz, os direitos humanos, o entendimento mútuo, o 
respeito para todos os povos e culturas e o desenvolvimento sustentável129. 

É triste perceber que uma atividade tão dinâmica, possa, em certos casos, estar 

associada a práticas ilícitas, como o turismo sexual, na qual pessoas ou grupos de pessoas 

buscam aventuras eróticas em locais diversos de sua residência 130. 

A Organização Mundial do Turismo combate a exploração de seres humanos, em 

qualquer de suas formas, principalmente a sexual, e em particular quando afeta as crianças, 

pois essa prática, assim como a do turismo sexual, fere os objetivos fundamentais do turismo 

e estabelece uma negação de sua essência131. 
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Ignarra define o turismo de maneira concisa como sendo: 

[...] um fenômeno soc ial que consiste no deslocamento voluntário de 
indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente, por motivos de 
recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência 
habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa ou 
remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, 
econômica e cultural

132
. 

Observando esse conceito sobre uma outra óptica, principalmente no que tange ao 

aspecto financeiro, no sentido da geração de divisas para o local receptor, e talvez observando 

o fenômeno de um outro lugar teórico, Vaz entende o “turismo como a soma das operações, 

especialmente as de natureza econômica, diretamente relacionada com a entrada, a 

permanência e o deslocamento de estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou 

região”133. 

O entendimento de Lage contempla ambos os aspectos, pois ressalta que o atrativo 

turístico engloba: 

[...] todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico que motiva o 
deslocamento de grupos humanos para conhecê-los”. Seria o turismo, o 
deslocamento de pessoa ou de um agrupamento, para local diverso daquele 
em que reside ou trabalha, com o intuito de conhecer as características sócio-
culturais do destino a ser visitado, podendo ainda ter como motivo principal 
o desenvolvimento de determinada atividade econômica, utilizando de 
recursos financeiros que movimentem a economia local

134
. 

Um dos países que mais emite este tipo de turismo é sem dúvida o Brasil, sem deixar 

de salientar que esta prática ocorre mais no nordeste do Brasil, como um dos principais 

destinos do turismo sexual no mundo135. 

Assevera Oliveira, que o Brasil, por ser um país com ampla riqueza natural e 

diversidades regionais, consegue reunir tantos atrativos turísticos, com beleza e sedução 

incomparáveis, acrescido ainda de todo o seu processo histórico-cultural que dá uma beleza 

única ao seu povo. Todos esses atrativos fazem com que o Brasil entre na rota dessa 
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vergonhosa atividade chamada de turismo sexual, principalmente as regiões norte e 

nordeste136. 

Para Oliveira, o turismo sexual significa: 

[...] a exploração de meninos, meninas, adolescentes e jovens por visitantes, 
em geral, procedentes de países desenvolvidos ou mesmo turistas do próprio 
país, envolvente à cumplicidade por ação direta ou omissão de agências de 
viagem e guias turísticos, hotéis, bares, lanchonetes, restaurantes e barracas 
de praia, garçons e porteiros, postos de gasolina, caminhoneiros e taxistas, 
prostíbulos e casas de massagem, além da tradicional cafetinagem. Assim, o 
país é vendido através do carnaval e suas praias ensolaradas, com suas 
mulheres seminuas

137
. 

Rosana Bignami afirma que: 

O turismo sexual utiliza também crianças e adolescentes. Nesse caso, trata-
se de exploração sexual e comercial para servir a turistas nacionais e 
estrangeiros. As vítimas fazem, muitas vezes, parte de pacotes turísticos ou 
são traficadas como mercadoria (objeto sexual) para outros países

138
. 

A Organização Mundial do Turismo define o turismo sexual, como sendo: 

[...] viagens organizadas internamente no setor turístico ou fora dele, mas 
que usa as estruturas e redes do setor com o objetivo primário para a 
efetivação da relação comercial sexual do turista com os residentes no 
destino

139
.  

Para a OMT e os órgãos públicos da generalidade dos países, preferem não utilizar  a 

expressão turismo sexual, pois entendem que este equipara a prática às demais modalidades 

de turismo consideradas legítimas e desejáveis – turismo cultural, turismo de aventura, 

turismo de negócios rural, entre muitos outros140. Assim, a definição mais utilizada pelas 

instâncias públicas para se referir a este tipo de atividade é “exploração sexual por meio do 

turismo”141. 

O Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes, apresenta 

uma definição técnica, na qual o turismo sexual consiste : 
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[...] na exploração, especialmente de crianças e adolescentes, por visitantes, 
em geral, procedentes de países desenvolvidos ou mesmo turistas do próprio 
país, envolvendo a cumplicidade, por ação direta ou omissão de empresas do 
trade turístico

142
. 

De acordo com a lição de Vaz, o turismo sexual: 

[...] está cada vez mais difundido, em diversos países do mundo, 
principalmente pelos europeus que visitam países ainda não tão 
desenvolvidos como o Brasil, à procura de mulheres jovens e até 
adolescentes e crianças, para a realização de suas fantasias sexuais. Contudo 
o que se considera até mesmo peculiar, seriam as festas de caráter regional, 
como Oktoberfest, em Blumenau (SC); Festas Juninas; Carnaval, nas praias 
do Nordeste e Rio de Janeiro; festas estas desenvolvidas em todo o Brasil, 
“em um intenso calendário e motivada por temas os mais diversos

143
.  

Tal prática, em geral está ligada à prostituição, fazendo parte da rota de tráfico 

internacional de pessoas, drogas e armas, sendo, em alguns casos gerenciada por agências de 

turismo144. 

Existem agências turísticas que organizam toda a viagem de turismo sexual para:  

[...] a Europa (a Itália e Alemanha estão em primeiro lugar), da América do 
Norte e do Japão. As metas preferidas são, na Ásia, as Filipinas, a Tailândia, 
Taiwan, a China, o Vietnam (que oferece as crianças do Camboja), a Índia (à 
qual afluem crianças do Nepal), o Paquistão (que recebe crianças de 
Bangladesh), o Sri Lanka; na América Latina, o Brasil, o Peru e os países 
caribenhos; na África, o Quênia. Em todos estes países há agências 
associadas àquelas da Europa, América do Norte e do Japão, que se 
encarregam de acolher os turistas [...] 

145
. 

O crescimento do turismo sexual traz como consequências o tráfico de mulheres e a 

exploração sexual infantil, que são crimes no Brasil146.  

Bem afirma, que muitas formas de prostituição estão alicerçadas na pobreza e na falta 

de oportunidades. Assim, algumas pessoas optam por esta atividade por ser mais rentável que 
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atuar em outras atividades, pois conseguem lucrar em apenas  um final de semana, o 

equivalente a um mês inteiro de trabalho147.  

Na sequência, Bem aduz ainda que o turismo sexual é um fenômeno produzido por 

uma série de fatores, sendo que um deles é a exclusão social, porque a população que sofre 

com este problema passou a encontrar nesta prática uma forma de mobilidade social148. 

Coriolano destaca que: 

Para ocorrer o desenvolvimento tanto para a comunidade local como para o 
setor turístico, é necessário que sejam adotadas políticas que proporcionem 
trabalho para todos. Além disso, importante que sejam implementadas 
atividades planejadas, no sentido de promover a valorização do lugar e das 
pessoas. A falta de planejamento no setor turístico nas principais cidades 
onde esta atividade se destaca e a falta de políticas direcionadas à 
comunidade local se constitui em um dos fatores que impulsionam o 
crescimento do turismo sexual

149
. 

O Brasil, a República Tcheca e países na Ásia faturam milhões todos os anos com o 

turismo sexual, “é bastante comum ver, nas ensolaradas praias do Nordeste brasileiro, 

europeus desfilando com meninas e meninos ainda imaturos para qualquer tipo de relação 

mais íntima”150. 

Santos acrescenta ainda que: 

Na República Tcheca há diversos motéis e bordéis que estimulam o sexo 
turismo, com crianças, recebendo turistas do mundo todo, principalmente da 
Europa Ocidental. E na Ásia, “meninas de 8 (oito) anos tem sua virgindade 
leiloada em muquifos, frequentemente por pedófilos das mais variadas 
procedências”

151
. 

O CECRIA adverte que o combate ao turismo sexual é uma das pautas fundamentais 

dos agentes (sociedade civil, setor público, privado e terceiro setor) relacionados ao Turismo e 

aos direitos das crianças e dos Adolescentes. Tendo em vista essas várias ações que envolvem 

o combate ao turismo sexual, o mesmo já se configura como problema social152. 

Conforme Richter, existem abordagens superficiais e machistas que colocam a 

explicação do turismo sexual na moral das mulheres que, segundo essas abordagens, optam 

pela prostituição como um desvio de conduta. Ainda, existem análises que colocam a 
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explicação da existência do turismo sexual exclusivamente na pobreza. Certamente, a pobreza 

é um dos importantes fatores que levam as jovens a se prostituírem aos turistas, no entanto 

essa explicação mantém o foco nas mulheres, não problematizando (e assim naturalizando) o 

porquê dos homens buscarem o turismo sexual153. 

Conforme cita o relatório final da CPMI da exploração sexual, pelo Congresso 

Nacional: 

Em sentido contrário aos avanços legais de diversos países e o tratamento 
internacional que vem dado reconhecimento da necessidade de proteção 
integral de crianças e adolescentes, a exploração sexual aparece como um 
fenômeno generalizado e crescente, adquirindo a forma de um comércio no 
mercado do sexo. A globalização trouxe o desenvolvimento da tecnologia e 
aproximou as relações entre culturas, raças, pessoas; em contrapartida 
esqueceu de garantir um sistema de proteção globalizado

154
. 

O Brasil apresenta um dos maiores índices do turismo sexual na categoria de 

exploração de crianças e adolescentes. A Organização das Nações Unidas declarara que mais 

de um milhão de crianças no mundo são forçadas a práticas comerciais sexuais anualmente. 

No Brasil, dados estatísticos estimam em 500 mil o número de meninas prostituídas no país, 

ou seja, equivalente a 50% do total mundial155. 

São diversos os motivos para essa triste realidade, tais como a situação social do país, 

violência doméstica, a atuação de grupos de pedófilos, dentre outros 156. Acredita-se que a 

exploração de crianças e adolescentes seja bem maior no nordeste, mas a omissão, a 

vergonha, a falta de informação e o preconceito sejam grandes barreiras para denúncias junto 

ao Ministério Público157. 

Produzidas as considerações acima, sem solução de continuidade passa-se a exposição 

da questão da pornografia, diretamente vinculada a ideia de exploração sexual.  
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3.4 PORNOGRAFIA 

Nos ensinamentos de Gomes, percebe-se que a palavra “pornografia” tem origem 

grega “pornographos”, que significa escrito sobre prostitutas, originalmente, referência à 

vida, costumes e hábitos das prostitutas e clientes. Podendo-se concluir que histórica e 

etimologicamente, ela é tão somente a publicidade da prostituição 158. 

Ressalta-se, contudo, que o conceito atual possui maior abrangência, daí a definição 

do dicionário Michaelis, que conceitua pornografia como arte ou literatura obscena, tratado 

acerca da prostituição, coleção de pinturas ou gravuras obscenas, caráter obsceno de uma 

publicação, devassidão159. 

Entretanto, do vocábulo pornografia, no dicionário da língua vernácula Aurélio extrai-

se como uma das definições figura, fotografia, filme, espetáculo, obra literária ou de arte, 

relativos à, ou que tratam de coisas ou assuntos obscenos ou licenciosos, capazes de motivar 

ou explorar o lado sexual do indivíduo160. 

Para Azevedo e Guerra, pornografia significa o registro por meio de filmagem ou 

fotografia de prática de qualquer tipo de atividade sexual, poses pornográficas, atos sexuais 

com adultos ou com outras crianças, podendo ser de natureza homossexual ou heterossexual. 

Tem por finalidade a produção, a comercialização, o tráfico e difusão destes materiais 161. 

Na visão de Demócrito, pornografia pode ser assim definida como toda: 

[...] a representação, por qualquer meio, de um menor, dedicado a atividades 
sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou toda a exposição dos órgãos 
sexuais de uma criança em filmagens primordialmente dedicadas ao sexo. 
Constitui uma variável dos crimes sexuais que se perpetua no tempo e que 
prolonga a situação abusiva enquanto esses materiais pornográficos 
continuem sendo usados

162
. 
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Azevedo e Guerra apresentam as duas modalidades da pornografia que pode ser tanto 

visual quanto auditiva: 

A visual se manifesta pela utilização de imagens de crianças ou 
adolescentes, quando expõe o menor em ato sexual explícito, real ou 
simulado, ou em uma exibição obscena dos órgãos genitais para o prazer de 
um usuário, incluindo a produção, a distribuição e o uso desse material. Já a 
áudio-pornografia verificada pelo uso de qualquer aparelho de áudio que 
utilize a voz de uma criança, estas atividades de exposição privilegiam a voz 
do menor. Ambas têm por finalidade a gratificação sexual dos pedófilos

163
. 

Na internet, asseguram Azevedo e Guerra: 

Existe também a troca e venda na Internet destas produções. Esta é uma 
forma moderna de exploração sexual. Os pedófilos usam este meio de 
comunicação para divulgar fotos de crianças nuas, praticando sexo com 
outras crianças, com adultos e até com animais. Há dificuldade para coibir o 
uso, pois, a internet ainda proporciona liberdade na divulgação de qualquer 
assunto, sendo considerada o “paraíso dos pedófilos”. Através dela se 
comunicam, aliciam e favorecem a cultura de utilização sexual de crianças e 
adolescentes

164
. 

A internet é um poderoso instrumento para disseminação de imagens e vídeos 

envolvendo pornografia infantil e crimes de pedofilia. Isso ocorrem por exemplo, em algumas 

das salas de bate-papo mais famosas do país, na qual seus usuários trocam esse tipo de 

conteúdo e não há nenhuma forma de controle165. 

Por outro lado, Jesus e Smanio frisam que, se tem o problema de menores que visitam 

páginas de conteúdo impróprio, porém, nesse sentido, nada pode ser feito pelo site, senão 

alertar que tal conteúdo não pode ser acessado por menores, o que não é eficaz 166. 

As autoridades nada podem fazer a respeito e alegam que a responsabilidade de 

fiscalizar o que as crianças e adolescentes vêem na internet cabe apenas aos responsáveis167. 
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Acrescenta Demócrito: 

As novidades tecnológicas da comunicação proporcionam as facilidades 
ideais para as ações pedófilas, basta possuir um servidor e sem abandonar 
seus domicílios, preservando o anonimato, este indivíduos “navegam” pelo 
ciberespaço na busca de documentação sexual que envolva crianças

168
. 

Nesta senda, a internet se converte no veículo comunicativo ideal para concretizar a 

produção e o consumo da pornografia infantil, como modalidade de exploração comercial e 

sexual infantil169. 

Para Corrêa, os pedófilos, preferencialmente os clinicamente considerados como tal, 

se satisfazem ao colecionar compulsivamente fotografias e gravações de áudio e vídeo, na 

qual se verificam abusos sexuais com menores nos quais participam eles mesmos ou outros 

adultos; materiais que ao circular pelas vias da rede mundial de computadores solidificam este 

fenômeno que é a pornografia infantil digital170. 

Segue Corrêa ao lecionar que a internet possibilita os mais variados desfrutes sexuais 

para os pedófilos, uma dessas modalidades está representada pela pornografia infantil 

propriamente dita: 

Em nenhum outro momento os pedófilos tiveram tamanha facilidade para 
acessar material pornográfico que envolva crianças. Não precisam mais 
correr riscos e perigos para satisfazerem seus instintos sexuais. Antes, para 
obter e armazenar material desse nível, esses agentes criminosos tinham que 
fugir dos “olhos” da polícia e das aduanas, tendo grandes chances de serem 
pegos

171
. 

A pornografia infanto-juvenil para Rizzini, entretanto, é abastecida por uma indústria 

do sexo que produz materiais que são divulgados nacional e internacionalmente. É 

globalizado dos mercados da contravenção, que atuam através de redes de exploração que são 

clandestinas, poderosas e violentas, vigiadas por fortes esquemas de segurança e difíceis de 

serem descobertas172. 
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Acerca da influência dos meios de comunicação, Nogueira Neto certifica que: 

Os meios de comunicação têm contribuído de forma assustadora para 
inserção de crianças e adolescentes na exploração sexual, pois desperta 
sexualidade das meninas e meninos ao exibir em horário impróprio para 
menores de 18 anos, programas eróticos que estimulam a libido, permitindo 
também oferecimento de serviços sexuais envolvendo adolescentes nos 
anúncios classificados, no mercado paralelo de vídeos pornográficos e na 
internet

173
. 

No mesmo enfoque, Landini prossegue: 

Pode-se questionar a origem dessa procura de crianças por adultos para 
realizar suas fantasias sexuais. A erotização da criança na mídia desperta 
precocemente, um exercício de sexualidade inapropriada para sua fase de 
vida e provoca o interesse sexual de adultos que começam a considerá-las 
como objetos de desejo

174
. 

A mídia atua de forma dúbia, pois também reconhece o direito da criança de não ser 

violada sexualmente, através de programas educativos informativos 175. 

É preciso dar enfoque para a questão do comércio sexual na sociedade brasileira, pois  

tudo é visualizado sob o ângulo do prazer e da liberdade, como por exemplo, em algumas 

novelas. Contribui-se, assim, para a erotização perversa das relações sexuais, induzindo 

principalmente menores de 18 anos considerarem normal a venda do próprio corpo 176. 

Nas palavras de Rizzini: 

O imaginário construído pelo carnaval, pela publicidade e pela indústria que 
explora o mercado consumidor infanto-juvenil, contribui mais para a 
erotização que para a educação e o exercício de uma sexualidade saudável. 
Os desejos e fantasias dos adultos de uso sexual de crianças e adolescentes 
são estimulados e “vendidos”, por exemplo, em anúncios de garotas de 
programa “com corpinho de criança”, “olhar infantil, “ar angelical” e outros, 
que sugerem tratar-se de adolescentes

177
. 
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A criança e o adolescente, mesmo recebendo pagamentos pelos serviços sexuais, 

perdem a autonomia, o direito de ir e vir, a decisão sobre o seu corpo e o seu destino. Isto 

afeta todas as áreas desequilibrando, principalmente, o lado psicológico 178. 

No entendimento de Azevedo e Guerra, as crianças e adolescentes utilizados na 

produção de material pornográfico passam a associar o ato sexual à violência, à força e a 

exploração e distorcem seu comportamento diante das questões sexuais, tornando-se adultos 

incapazes de se relacionarem afetiva e sexualmente179. 

Quanto aos danos que a pornografia causa a crianças e adolescentes, afirma Vladimir  

Aras que: 

[...] vão além do abuso direto dos menores usados no processo de elaboração 
do material pornográfico, as implicações aumentam progressivamente, de 
maneira que essa pornografia original promove, com seu efeito excitante, 
novos abusos infantis, pois atua como estímulo erótico gerador de uma 
demanda pedófila maior neste mercado sexual

180
. 

Segundo o que foi constatado em uma pesquisa feita pela ABRINQ, sobre violência 

sexual, as pessoas vitimadas tendem também a repetir a violência com outras pessoas da 

mesma forma em que foram exploradas181.  

Quando uma criança tem seu cotidiano submetido à intolerância, reações agressivas e 

imprevisíveis, a sua capacidade de ligação e afeto fica prejudicada. Estas experiências 

marcam sua memória e personalidade aumentando, assim, a possibilidade de se tornar um 

adulto agressor182. 

Dessa forma, portanto, preleciona Neto que as consequências da exploração sexual são 

muitas, favorecendo até o uso das drogas e de álcool. É um grave atentado aos direitos da 

criança e do adolescente, pois nega- lhes, conforme prevê o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, os direitos à liberdade, à dignidade, ao respeito e à oportunidade de crescerem e 

se desenvolverem em condições sadias183. 

A CRFB/88 originalmente estabeleceu parâmetros para garantir às crianças e aos 

adolescentes direitos anteriormente ignorados, através de seu art. 227184. Disciplinando o 

mandamento constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, em seu 

art. 1º, expõe a teoria da proteção integral, motivada no reconhecimento de especiais direitos 

para as crianças e adolescentes185. 

Jesus e Smanio complementam que, o princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente estende-se a todas as suas necessidades e direitos, no sentido do pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. Os autores acrescentam que no art. 4º está expresso 

que “é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes... à dignidade e ao respeito” 186. 

Em decorrência do mencionado princípio, o art. 5º do ECA veda que o infante ou 

adolescente seja “objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 

omissão, aos seus direitos fundamentais187. 

Leciona Andreucci que “além dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, 

gozam a criança e o adolescente do direito subjetivo de desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, preservando-se sua liberdade e dignidade” 188. 
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Para Veronese, lutar pela concretização do Estatuto da Criança e do Adolescente é 

lutar pela implementação da Convenção189 Internacional dos Direitos da Criança de 20 de 

novembro de 1989190. 

Acerca do bem jurídico tutelado, a Convenção assim estabelece em seu artigo 34: 

Art. 34 – Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra 
todas as formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados 
Partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e 
multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a coação 
para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a 
exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a 
exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos”

191
. 

(Grifou-se). 

A regra geral é que a publicação de cenas de sexo ou pornografia não constitui 

nenhum crime. Entretanto, para Gomes “exceção deve ser feita em relação à divulgação de 

cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, que configuram uma das formas de se 

exercitar a chamada „pedofilia‟.” 192 

Pelo princípio da ofensividade, “não haverá crime quando a conduta não tiver 

oferecido, ao menos, um perigo concreto, real, efetivo e comprovado de lesão ao bem 

jurídico”193. 

Com a alteração legislativa do art. 241 do ECA, passou expressamente a prever a 

divulgação ou publicação, por qualquer meio de comunicação, inclusive na rede mundial de 

computadores ou internet, as fotografias ou imagens, com pornografia ou cenas de sexo 

explícito envolvendo crianças ou adolescentes194. 
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Com efeito, e sem maiores digressões em torno do assunto, não há que d issentir da 

estreita vinculação entre a divulgação de pornografia na internet e a prática real de crimes 

sexuais contra menores195. 

Acrescente-se, todavia, que em sentido lato o objeto jurídico da norma incriminadora é 

a moralidade que ofenda o pudor público. Acerca do assunto, Jesus e Smanio assim 

arrematam: 

Evidentemente, a divulgação via Internet de cenas de sexo explícito 
envolvendo crianças e adolescentes constitui exploração e atentado contra os 
direitos da personalidade dos mesmos, incidindo na proibição legal. 
Realmente, o art. 17 do ECA dispõe sobre o direito à inviolabilidade física, 
psíquica e moral do objeto da tutela legal, referindo-se expressamente à 
preservação de sua imagem e de seus valores. Esse dispositivo não contém 
simples norma programática, uma vez que o art. 18 do mesmo diploma 
impõe a todos o dever de zelar pela dignidade dos menores contra situações 
constrangedoras e vexatórias, significando que seus direitos são oponíveis 
erga omnes, ou seja, contra todos

196
. 

Observa Demócrito que: 

[...] os verbos nucleares do tipo são: apresentar, produzir, vender, fornecer, 
divulgar e publicar, fotografia ou imagens com pornografia ou cenas de sexo 
explícito envolvendo criança e adolescente. Frise-se que o verbo nuclear 
“produzir” dá margem a interpretações ambíguas, porquanto não cumpre 
exatamente o significado do ato de “fotografar”, como era na redação 
original. No mesmo diapasão, encontram-se ausentes, também, as figuras da 
aquisição e do armazenamento de material pornográfico”

197
. 

Nessa linha de raciocínio surgiu o Projeto de Lei do Senado, n. 254 de 2004, que 

inclui dois novos verbos nucleares “fotografar” e filmar: 

Art. 1º. O art. 241 da Lei 8069 de 13.07.90 – ECA, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  
Art. 241. Apresentar, fotografar, filmar, produzir, vender, fornecer, divulgar 
ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de 
computadores (internet), cenas de sexo explícito ou pornográficas, 
envolvendo criança ou adolescente: [...]

198
. 

Sobre a ação de fotografar, cabe trazer as ponderações de Andreucci: 
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Fotografar consiste em extrair imagem. No caso de fotografar, não se exige 
que seja destinada a publicação, podendo no caso, haver fotografia, por 
exemplo, para guardar na própria residência ou no estúdio. Cena de sexo 
explícito é a que mostra a conjunção carnal ou qualquer outra que envolva 
ato sexual. Cena pornográfica é a que envolve a criança ou o adolescente em 
posição visando atendimento da libido

199
. 

Conforme leciona Corrêa: 

Atualmente pode-se dividir a pornografia na internet em três categorias: a) a 
primeira relativa ao início da rede em que os usuários apenas se 
interessavam por imagens eróticas de pouca intensidade; b) a segunda surgiu 
aliada ao interesse econômico por meio de páginas eletrônicas 
disponibilizadas on-line na rede; c) a terceira categoria, “a mais preocupante, 
é aquela relacionada à pedofilia e outros materiais obscenos, que variam de 
rituais macabros a fotos de mutilações. Justificadamente pelo anonimato e 
pelas técnicas de ciptografia”

200
. 

Um dos mais democráticos veículos de informação e educação, vem sendo utilizado 

para fins prejudiciais ao corpo social, especialmente às crianças e adolescentes. Feitas as 

considerações acima, passa-se, a seguir, a analisar a questão do tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual. 

3.5 TRÁFICO PARA FINS SEXUAIS 

A cada dia, mais se toma conhecimento de casos abrangendo o tráfico humano, um 

desrespeito ao ser humano. “Trata-se de um crime que priva as pessoas de seus direitos 

humanos e de sua liberdade, aumenta os riscos à saúde mundial, abastece redes cada vez 

maiores do crime organizado e pode manter os níveis de pobreza” 201. 

Conforme se pode observar nas palavras de Dias: 

O tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e de meninas, não constitui 
nada novo. Historicamente, este se realizou sob diferentes formas, mas no 
contexto da globalização, adquiriu novas e chocantes dimensões. É um 
fenômeno complexo, multifacetado que envolve múltiplas partes de interesse 
a nível institucional e comercial. Constitui uma atividade comercial a nível 
global, orientada pela procura, com um mercado enorme para mão-de-obra 
barata e sexo comercial confrontado, muitas vezes, por quadros legislativos e 
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políticas reguladoras insuficientes ou não experimentadas e sem pessoal 
adequadamente treinado para lhe fazer frente

202
. 

No entender de Jesus o tráfico de seres humanos consiste em: 

Todos os atos ou tentativas no recrutamento, transporte, dentro ou através 
das fronteiras de um país, compra, venda, transferência, recebimento ou 
abrigo de uma pessoa envolvendo o uso do engano, coerção (incluindo o uso 
ou ameaça de uso de força ou abuso de autoridade) ou dívida, com o 
propósito de colocar ou reter tal pessoa, seja por pagamento ou não, em 
servidão involuntária, em trabalho forçado ou cativo, ou em condições 
similares á escravidão, em uma comunidade diferente daquela em que tal 
pessoa viveu na ocasião do engano, da coerção ou da dívida iniciais

203
. 

Milhares de pessoas, principalmente mulheres jovens e crianças têm, diariamente, seus 

direitos e vidas roubadas por um sério descontrole humano: o tráfico sexual. Essas pessoas 

são iludidas por ofertas de emprego ou mesmo levadas a força para diversas partes do mundo, 

e talvez nunca mais voltem para suas casas204. 

Mas o tráfico humano não é coisa do século XXI, ele tem sua origem na antiguidade, 

na Grécia e em Roma, e não tinha como objetivo fins lucrativos, eram apenas prisioneiros de 

guerra que trabalhavam em regime de escravidão 205. 

Apesar de não ser muito divulgado, esse tipo de tráfico tem rotas mundiais que trazem 

uma vida de luxo e lascívia aos traficantes206. A Declaração aprovada durante o I Congresso 

Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, em Escolmo, 

Suécia, em 1996, que foi adotada por 122 países, definiu que: 

A exploração sexual comercial de crianças é uma violação fundamental dos 
direitos da criança. Esta compreende o abuso sexual, por adultos e a 
remuneração em espécie ao menino ou menina e a uma terceira pessoa ou 
várias. A criança é tratada como um objeto sexual e uma mercadoria. A 
exploração sexual comercial de crianças constitui uma forma de coerção e 
violência contra crianças, que pode implicar o trabalho forçado e formas 
contemporâneas de escravidão

207
. 

A Assembléia das Nações Unidas, definiu o tráfico de pessoas como: 
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[...] o movimento clandestino e ilícito de pessoas através de fronteiras 
nacionais, principalmente dos países em desenvolvimento e de alguns países 
com economia em transição, com o objetivo de forçar mulheres e 
adolescentes a entrar em situações sexualmente ou economicamente 
opressoras e exploradoras, para lucro dos aliciadores, traficantes e crime 
organizado ou para outras atividades (por exemplo, trabalho doméstico 
forçado, emprego ilegal e falsa adoção)

208
. 

A pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração 

sexual (PESTRAF209), realizada em 2002 pelo Centro de Referência, Estudos e Ações sobre 

Crianças e Adolescentes (CECRIA) e pela Universidade de Brasília, coordenada por Leal e 

mais 140 pesquisadores no Brasil, apontaram que: 

Por meio dos inquéritos/processos, da mídia e dos casos de tráfico 
levantados pelas regiões, 110 rotas de tráfico interno (78 rotas interestaduais 
e 32 intermunicipais) e 131 rotas de tráfico internacional, perfazendo um 
total de 241 rotas de crianças, adolescentes e mulheres brasileiras, 
provenientes de todos os estados, sem distinção

210
. 

De acordo com Libório, as rotas interestaduais e intermunicipais indicam a existência 

do tráfico interno de pessoas para fins de explorações sexuais e evidenciam a expansão e a 

interiorização das redes de exploração sexual comercial, no Brasil, praticando o tráfico de 

seres humanos para fins sexuais, haja vista a quantidade de rodovias federais, portos e 

aeroportos que são utilizados pelos traficantes, em cidades de médio e pequeno porte, nas 

diferentes regiões brasileiras211. 

No que se refere ao Tráfico Interno de Pessoas, Libório entende que: 

No tráfico interno a incidência maior é o das adolescentes, seguido por 
mulheres. Elas circulam entre capitais, municípios de confluência com 
estradas, portos, por áreas de grandes empreendimentos, e o fluxo sempre 
ocorre em direção aos locais de grandes projetos, centros administrativos em 
expansão, eventos culturais e turísticos ou para locais que possibilitem 

conexão de rotas, além das fronteiras nacionais
212
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Neste tipo de tráfico, o transporte mais utilizado é o terrestre, como táxi, caminhões e 

carros particulares, sendo os táxis, os preferidos, porque sofrem menos fiscalização nas 

estradas213. 

Quanto ao tráfico internacional de pessoas, prossegue Libório: 

No tráfico internacional, de acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu 
art. 231, foram identificados, 86 inquéritos e 68 processos judiciais, que 
comprovam a existência do tráfico de pessoas para o exterior, para fins de 
prostituição. Neste tipo de tráfico, a predominância é de mulheres, seguido 
de adolescentes, com documentos falsificados e pode ocorrer entre nações de 
um mesmo continente ou de um continente para outro. O meio de transporte 
mais utilizado é o avião, seguido por navios, e pequenas embarcações

214
. 

Continua a autora ao mencionar que, as 131 rotas de tráfico internacional de pessoas 

têm como países de destino, preferencialmente, Espanha, Holanda, Venezuela, Itália, 

Portugal, Paraguai, Suíça, Estados Unidos, Alemanha e Suriname, enquanto as adolescentes, 

mais do que as crianças, são traficadas através das rotas intermunicipais e interestaduais, com 

conexão para as fronteiras da América do Sul (Suriname, Venezuela, Guiana Francesa, 

Paraguai, Bolívia, Peru, Argentina e Chile)215. 

A Espanha é o destino mais frequente das brasileiras, seguida pela Holanda, 

Alemanha, Itália, Suriname e Venezuela216. Segundo Libório, o envio de mulheres para a 

Espanha é quase sempre creditado a uma mesma organização criminosa, a “Conexão Ibérica”.  

Ela é formada por diferentes organizações criminosas, dentre as quais se destaca a máfia 

russa, que movimenta cerca de US$ 8 bilhões por ano, através de seus prostíbulos em Portugal 

e na Espanha217. 

Lisboa é a porta de entrada das brasileiras nesta conexão, pois o sistema de controle de 

imigração da capital portuguesa não impõe grandes dificuldades a brasileiros 218. Contudo, 

apesar das estatísticas alarmantes, o que assusta é a absurda naturalidade com que os direitos 
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humanos fundamentais são violados, não só por parte dos traficantes, mas também dos 

governos que adotam equivocadas ações anti-tráfico219. 

Diante de tal realidade, realizou-se na cidade de Palermo, capital da região italiana da 

Sicília, a “Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional”, dela 

resultando o texto do Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, 

em Especial Mulheres e Crianças, adotado em Nova Iorque em 15 de novembro de 2000 e 

ratificado pelo governo brasileiro em 29 de janeiro de 2004, posteriormente promulgado pelo 

Decreto nº 5.017, de 12 de março do mesmo ano220. 

O Protocolo de Palermo, em seu art. 3º, alínea “a”, define o tráfico de pessoa como: 

“[...] recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de 
pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, 
de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de 
vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o 
propósito de exploração” 

221
. 

O mesmo protocolo define a exploração como sendo no mínimo, “a exploração da 

prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 

forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 

órgãos”222. 

No que tange à aplicação da penalidade como forma punitiva à atividade ilícita, 

estabelece o § 1º do artigo 5º do referido Protocolo que ficará a critério de cada país 

signatário, ao dispor que, “[...] cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e outras que 

considere necessárias, de forma a estabelecer como infrações penais os atos descritos no 

Artigo 3º do presente Protocolo [...]”223. 

Afirma Tuma Júnior, secretário nacional de Justiça do Brasil, que em âmbito global, o 

comércio de pessoas já é apontado como a segunda maior economia paralela. “Se fosse para 

fazer um ranking no mundo do crime, o tráfico de pessoas estaria na segunda posição”224. 
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Para Tuma Júnior este tipo de crime já supera o tráfico de armas em termos de volume 

financeiro, ficando apenas um pouco atrás do comércio de drogas. “Justamente por ser um 

crime silencioso, e as pessoas aparentemente não verem, ele vai crescendo”225. 

O tráfico de pessoas acontece em diversos países do mundo, dentro de um mesmo 

país, até em diferentes continentes226. Com base no relatório global de tráfico de pessoas do 

escritório da ONU sobre drogas e crimes (UNODC): 

O lucro anual com cada ser humano, pode chegar a 30 mil dólares, é uma 
atividade de baixos riscos e altos lucros. A maior demanda de pessoas 
traficadas é para a exploração sexual (79%), seguida pelo trabalho forçado 
(18%)

227
. 

Para que se tenha uma noção da dimensão do problema, dados fo rnecidos pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) em fevereiro de 2010, confirmam que pelo 

menos 12,3 milhões de adultos e crianças são explorados em trabalhos explorados em 

trabalhos forçados e no sexo em todo mundo – 56% são mulheres e garotas228. 

Relata Leal que: 

Nesta situação, as pessoas são exploradas não somente para atividades 
sexuais comerciais, como prostituição, turismo sexual, pornografia e tráfico 
para fins sexuais, mas também para o trabalho forçado e escravo na 
agricultura, na pesca, nos serviços domésticos, na indústria e outros; 
extração de órgãos e para adoção, recriando formas tradicionais de 
exploração e sacrifício, construindo-se em formas modernas de escravidão. 
Assim, o tráfico de seres humanos é mais do que uma grave violação da lei.  
É uma afronta à dignidade humana

229
.   

Desta feita, segundo a concepção de Tuma Júnior, o fenômeno é multidimensional, 

multifacetado e transnacional e tem suas determinações não somente na violência criminal, 

mas, sobretudo nas relações macrossociais, como “[...] mercado globalizado e seus impactos 

na precarização do trabalho, migração, na expansão do crime organizado e na expansão da 

exploração sexual comercial”230. 
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Fundamenta-se também nas relações culturais: “valores patriarcais/machistas, de 

classe, de gênero/etnia e adultocêntricos, que inserem mulheres, crianças e adolescentes em 

relações desiguais de poder”231. 

Observa Libório, ao mencionar que seus fatores determinantes são, portanto, de ordem 

política, socioeconômica, cultural, jurídica e psicológica. No que tange aos direitos humanos, 

configura-se como relação criminosa de violação de direitos, exigindo, um enfrentamento que 

responsabilize não somente o agressor, mas também o Estado, o mercado e a própria 

sociedade232. 

As regiões Norte e Nordeste são as que apresentam o maior número de rotas de tráfico 

de pessoas, na maioria das vezes, principalmente de mulheres e adolescentes, em âmbito 

nacional e internacional, seguidas pelas regiões Sudeste, Centro Oeste e Sul233. 

No Brasil, o tráfico para fins de exploração sexual comercial, é predominantemente de 

mulheres e adolescentes afro-descendentes (negras/morenas), sendo que a faixa etária de 

maior incidência é de 22-24 e de 15-17, respectivamente234. 

Há tanto a ser feito no sentido de evitar a proliferação das atividades ligadas ao tráfico, 

e somente sob um sistema legal efetivo e severo poderemos dissipar a atividade criminosa 

mais absurda e repugnante de que se tem notícia235. 
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4 O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO COMBATE A 

EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL

A finalidade da pesquisa é apresentar de que maneira o Ministério Público pode 

colaborar no combate ao crime de exploração sexual de crianças e adolescentes, 

especialmente no que diz respeito ao tráfico interno de pessoas. Por tal razão, opta-se por 

fazer, ao início deste capítulo, uma breve apresentação do órgão ministerial e de sua evolução 

no âmbito da CRFB/88. 

4.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E SUA EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL 

Vale dizer, o direito português contribuiu para o aprimoramento do direito brasileiro, 

trazendo consigo inovações constitucionais, sendo o Ministério Público brasileiro criado 

segundo os moldes lusitanos236. 

De acordo com João Cancio Mello Júnior, o primeiro texto genuinamente brasileiro a 

fazer menção à figura do "Promotor de Justiça" foi o diploma de 09 de janeiro de 1609 que 

regulamentou o Tribunal de Relação da Bahia, trazendo em sua composição dez 

desembargadores, um procurador dos feitos da Coroa e da Fazenda e um promotor de 

justiça237. 

Nas palavras de Viglilar: 

Com a criação do Tribunal da Relação da Bahia em 1609, foi pela primeira 
vez em território brasileiro aparente a figura do promotor de justiça, o qual, 
junto com o procurador dos feitos da Coroa e da Fazenda, integrava o 
Tribunal, composto por 10 desembargadores

238
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A primeira Constituição da República, em 1891, não aludiu ao Ministério Público 

enquanto Instituição “só fez referência à escolha do procurador-geral e à sua iniciativa na 

revisão criminal pro réu”239. 

Elucida Garcia que, com o advento da Constituição de 16 de julho de 1934, houve o 

reconhecimento institucional do Ministério Público e foram concedidas aos seus membros 

algumas garantias, assim como, vedações. Tendo previsão em Lei Federal da organização do 

Ministério Público da União e do Distrito Federal, além da existência das le is locais que 

organizavam o Ministério Público dos Estados240. 

Souza observa-se, que a Constituição de 1934 teve vida breve. Com o golpe de 10 de 

novembro de 1937, Getúlio Vargas instalou o Estado Novo e outorgou uma Constituição 

fascista, que fez referência ao Ministério Público na seção destinada ao Supremo Tribunal 

Federal: 

Com a Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937, imposta pelo 
Presidente Getúlio, em caráter marcadamente ditatorial, o Ministério Público 
praticamente desaparece como Instituição, o que nos condena a minorar a 
importância de tal Constituição como meio de se realizar algum estudo 
doutrinário-histórico da Instituição

241
. 

Com a queda de Vargas e o fim da ditadura, iniciou-se o processo de democratização 

com as eleições, em 1945, dos deputados e senadores que compuseram a Assembléia 

Nacional Constituinte242. 

Oportuno lembrar, que a Constituição Democrática promulgada em 18 de setembro de 

1946, além da democratização política do Brasil ampliou às funções e garantias do Ministério 

Público, sendo posto no texto constitucional em título próprio, apresentando uma instituição 

autônoma e independente dos poderes do Estado, com atuação junto aos órgãos do judiciário 

(CF/46, art. 125) e previa-se a organização do Ministério Público Federal e Estadual243. 
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Desta feita, assevera Goulart que: 

Somente com a Constituição seguinte à “ditadura getulista” presenciaríamos 
a restituição da dignidade da instituição. A Carta de 1946 dispensava-lhe um 
título autônomo, o Título III, com independência em relação aos Poderes da 
República, consagrando a instituição de acordo com a estrutura federativa 
(Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal)” 

244
. 

A Constituição de 1967, alterando a posição adotada em 1946, preferiu recolocar o 

Ministério Público dentro do Poder Judiciário (Cap. VIII - Seção IX – do Ministério Público – 

arts. 137/139), entretanto em nada inovando as regulações anteriores245. 

Sendo interessante refutar, esclarece João Paulo Santos Schoucair, que de um lado 

alguns doutrinadores consideram a Emenda Constitucional n. 01, de 17 de outubro de 1969, 

como sendo, a Constituição de 1969, alvitre do golpe militar da mesma época. Por outro lado, 

seria inconstitucional chamar uma emenda constitucional de Constituição na acepção jurídica 

do termo, já que, esta ultima só pode ser criada pelo Poder Constituinte Originária, ao 

contrário daquela, que é fruto de Poder Reformador246. 

Acrescenta Sauwen Filho: 

Como se vê, embora retrogradado à condição de simples órgão de atuação do 
Poder Executivo, o Ministério Público, no regime Constitucional de 1969 
cresceu em força, mercê do alargamento de suas funções institucionais, 
tornando-se nitidamente instrumento da política governamental, de um Poder 
que não primava pelo respeito às liberdades democráticas

247
. 

É irrefutável mencionar que o Ministério Público recebeu nova veste com a Carta de 

Curitiba, este documento serviu de alicerce para a construção de sua nova estrutura 

constitucional, consagrada com a Constituição de 1988: 

Em meados da década de 1980 as diversas associações estaduais e nacionais 
(CONAMP) do Ministério Público elaboraram, a partir de uma ampla 
consulta a todos os Promotores e Procuradores de Justiça do país, uma série 
de propostas que redundariam no documento conhecido por “Carta de 
Curitiba”, documento aprovado no 1º Encontro Nacional de Procuradores 
Gerais de Justiça e Presidentes de Associações de Ministério Público, nos 
dias 20, 21 e 22 de junho de 1986, que elencava as principais reivindicações 
dos mesmos. Este documento trazia o delineamento básico de um novo perfil 
institucional do Ministério Público, definindo sua tridimensionalidade 
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axiológica, envolta nos princípios da unidade, da indivisibilidade e da 
independência funcional

248
. 

Deu-se sem dúvida, o grande avanço institucional do Ministério Público com a 

promulgação da Constituição Cidadã de 1988. Essa Constituição ampliou sobremaneira as 

funções dos membros do Ministério Público, reservando- lhes a defesa dos interesses difusos, 

essa inovação constitucional recepcionou preceitos legais contidos na Lei 6.938/81(art. 1°)249. 

4.2 O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

Anteriormente à promulgação da Constituição de 1988, já havia uma preocupação 

cada vez mais crescente com os interesses difusos e coletivos, com o social, ou seja, a 

Sociedade estava se preocupando cada vez mais consigo mesma 250. 

Após passar por uma ditadura militar, na qual os direitos individuais e coletivos foram 

reduzidos, a entrada em uma democracia, fez com que a sociedade visasse à busca de direitos 

e um modo de assegurá- los251. 

Portanto, o Ministério Público, passou a ganhar novas atribuições, no sentido de 

garantir tais direitos, tanto assim, que se poder confirmar tal fato nas palavras de Brüning:  

A partir da década de 80 teve início no Brasil uma explícita preocupação 
com os direitos difusos e coletivos, inicialmente com o advento da Lei 
Complementar n. 40/81, que legitimou o Ministério Público para protegê-los 
e, em seguida, em 1985, a conhecida Lei da Ação Civil Pública (n. 7.347), 
que legitimou diversas associações, autarquias, Ministério Público, etc. a 
defenderem direitos metaindividuais

252
. 

Segundo Macedo Júnior, foi à lei complementar n. 40/81 que deu algumas 

características que o MP possui atualmente: 

[...] a Lei Complementar n. 40 de 14/12/1981 que traçou um novo perfil ao 
Ministério Público, definindo-o como instituição permanente e essencial à 
função jurisdicional do Estado e responsável, perante o judiciário, pela 
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defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade, pela 
fiel observância da Constituição e das Leis

253
. 

A Constituição de 1988 foi algo sem precedentes para a instituição do Ministério 

Público, dando- lhe um tratamento jamais visto em qualquer outra das constituições 

brasileiras, pois como disse Brüning: 

Sem querer exagerar nas palavras, para nós o coroamento do Ministério 
Público enquanto instituição a serviço da sociedade deu-se com a 
promulgação da Constituição Federal de 1988

254
. 

Pela primeira vez, um texto constitucional no Brasil, disciplinou de forma sistemática 

a organização, princípios e atribuições básicas do Ministério Público, trazendo tantos avanços 

e direitos a sociedade brasileira e principalmente ao Ministério Público 255. 

Ela deu ao Ministério Público, um capítulo próprio, isolado do Poder Judiciário e da 

Advocacia Geral da União; deu- lhe novas atribuições, consagrou outras e firmou o Ministério 

Público como instituição permanente, voltada à proteção dos interesses públicos e dos direitos 

difusos e coletivos256. 

Atualmente, o Ministério Público, é considerado uma instituição permanente e 

essencial à Administração da Justiça, sendo intitulado em capítulo à parte “Das Funções 

Essenciais à Justiça” conforme mencionado no art. 127, caput, da Constituição Federal: 

Art. 127 – O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

257
.  

Macedo Júnior afirma que: 

O Ministério Público passou a estar, a partir de então, dissociado de qualquer 
dos três Poderes, sendo-lhe concedida a iniciativa legislativa de criação e 
extinção de cargos e a fixação de vencimentos. Deferida, ainda, foi a 
capacidade de se auto-organizar, por meio de estatuto próprio, bem como de 
elaborar seu projeto orçamentário e de participar, ativamente, com a 
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formulação de lista tríplice, da escolha de sua liderança, nos Estados e 
Distrito Federal, pelo Chefe do Poder Executivo

258
. 

Ademais, a destituição do Procurador-Geral da República e dos Procuradores-Gerais 

de Justiça dos Estados e do Distrito Federal somente passa a encontrar respaldo no aval da 

maioria absoluta do Senado Federal ou da Assembléia Legislativa, respectivamente 259. 

Assim, criados estavam os mecanismos idôneos a credenciar o Ministério Público a 

assumir o papel mais importante de sua história, como assevera Celso Bastos:  

Nenhuma das constituições pretéritas deu ao Ministério Público o tratamento 
extensivo de que goza na constituição de 1988. E não é de minúcias de que 
se trata. Mas sim de revesti-lo de prerrogativas e competências inéditas no 
passado

260
.  

O Ministério Público tem sua razão de ser na necessidade de ativar o Poder Judiciário, 

em pontos em que este remanesceria inerte porque o interesse agredido não diz respeito a 

pessoas determinadas, mas a toda coletividade261. 

No mesmo sentido pontifica José Afonso da Silva: 

O Ministério Público vem ocupando lugar cada vez mais destacado na 
organização do Estado, dado o alargamento de suas funções de proteção de 
direitos indisponíveis e de interesse coletivos. A constituição de 1891 não o 
mencionou, senão para dizer que um dos membros do Supremo Tribunal 
Federal seria designado Procurador-Geral da República, mas uma lei de 
1890 (de n. 1030) já o organizava como instituição. A Constituição de 1934 
o considerou como órgão de cooperação nas atividades governamentais. A 
de 1946 reservou-lhe um título autônomo, enquanto a de 1967 o incluiu 
numa seção do Poder Judiciário e a sua Emenda 1/69 o situou entre os 
órgãos do Poder Executivo. Agora, a Constituição lhe dá relevo de 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis

262
. 

Segundo as palavras de Mazzilli: 

Nenhuma de nossas Constituições anteriores, mesmo estabelecendo a 
existência do Ministério Público, ora a integrar um ou outro dos Poderes do 
Estado, ora arrolado como órgão de cooperação nas atividades 
governamentais, nenhuma delas jamais mencionou em que cons istia tal 
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“Ministério Público” – deficiência de que não padece a Constituição de 
1988

263
. 

Menciona Hugo Nigro Mazzilli ao destacar que, desvinculou-se o Ministério Público 

da figura de 

[...] defensor dos interesses do governo tornando-se um defensor do povo e 
de seus interesses e direitos. Passou a tratar dos interesses e direitos da 
Sociedade, protegendo-a contra abusos das autoridades e de pessoas que não 
se preocupam com o coletivo. Tornou-se instituição una, indivisível, com 
autonomia funcional, atuando na defesa dos interesses difusos e coletivos e 
não mais somente atuando como mero acusador”

264
. 

Oportuno é o entendimento de João Carlos de Carvalho Rocha, ao afirmar que o 

Ministério Público passou a atuar como uma espécie de ombudsman265 do povo, ouvindo seus 

problemas e tentando resolvê- los. Passou a cuidar do meio ambiente, dos direitos do 

consumidor, da criança e do adolescente e todos os interesses difusos e coletivos. Deste modo, 

passou a ter uma função social muito ampla266. 

Desta feita, assevera Mazzilli que como consta no § 1º, do artigo 127, da Constituição, 

o Ministério Público foi dotado dos princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade, e 

da autonomia funcional. Ou seja, o Ministério Público é considerado uma única instituição, 

sendo que a decisão tomada por um dos seus membros, que não deve subordinação intelectual 

a ninguém, será considerada a decisão da Instituição chamada Ministério Público 267. 

Nítida é a valorização do Ministério Público na Constituição vigente 268. Assumindo 

sua autonomia e tendo princípios próprios, como o princípio da unidade, da indivisibilidade e 

da independência funcional, sendo assim, é necessário que tenhamos claros dois aspectos ao 

vislumbrarmos uma verdadeira independência funcional do ministério público: 

[...] a) primeiro, que o ministério público é também mecanismo de controle 
social, político e econômico; b) e segundo, que o ministério público, ao 
desempenhar a sua função com independência funcional, exerce sobre a 
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sociedade, em quase toda a sua extensão, o seu poder simbólico, dentro da 
sua área de atuação

269
. 

Pode-se observar nas palavras de Bastos: 

Por unidade, entende-se a capacidade dos membros do Ministério Público de 
constituírem um só corpo, uma só vontade, de tal forma que a manifestação 
de qualquer deles valerá sempre, na oportunidade, como manifestação de 
todo o órgão. A indivisibilidade se caracteriza na medida em que os 
membros da instituição podem substituir-se reciprocamente sem que haja 
prejuízo para o exercício do ministério comum. E a independência funcional 
significa que os membros do Ministério Público não deve, subordinação 
intelectual a quem quer que seja, nem mesmo ao superior hierárquico. Agem 
em nome da instituição que encarnam de acordo com a lei e sua 
consciência

270
. 

Habilitado pela Constituição Cidadã para atuar nos mais variados ramos do direito, 

deixou o Parquet de carregar apenas as marcas das emblemáticas figuras do Promotor do Júri, 

na esfera criminal, e do Promotor Fiscal da Lei, na área Cível, como carta de apresentação 271. 

Para Ferraz, quanto às funções dos Membros do Ministério Público após a 

promulgação da Constituição de 1988, oportuno frisar: 

A Constituição Federal, de forma exemplificativa, no seu art. 129 e nove 
incisos, abriu o leque de atuação do Ministério Público, sendo seguida por 
farta legislação infraconstitucional que regulamentou outras atribuições

272
. 

Ainda pode-se destacar os comentários de Silva, no que diz respeito às funções do 

Ministério Público: 

[...] aparece como titular da ação penal, da ação civil pública para tutela dos 
interesses públicos, coletivos, sociais e difusos, e da ação direta de 
inconstitucionalidade genérica e interventiva, nos termos da Constituição; 
garantidor do respeito aos Poderes Públicos e aos serviços de relevância 
pública; defensor dos direitos e interesses das populações indígenas, além de 
outras de intervenção em procedimentos administrativos, de controle externo 
da atividade policial, na forma da lei complementar, de requisição de 
diligências investigarias e de instauração de inquérito policial, vedadas essas 
funções a quem não seja integrante da carreira, salvo quanto à legitimação 
para as ações civis que não impede seu exercício por terceiros. Ao Ministério 
Público junto aos Tribunais de Conta só compete o exercício de suas funções 
essenciais de custos legis, porque a representação das Fazendas Públicas, aí, 
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como em qualquer outro caso, é função dos respectivos Procuradores, nos 
termos dos arts. 131 e 132

273
.  

Marcelo Zenkner ensina que, para que os membros do Ministério Público pudessem 

desempenhar suas funções, e desta forma, defenderem os interesses da Sociedade sem, no 

entanto sofrerem represálias de pessoas que não estão interessadas que a Sociedade tenha 

direitos, pois desta forma, estariam perdendo o seu “poder” e influência, não mais podendo 

desempenhar seus objetivos egoístas em detrimento da maioria 274. 

Segundo o autor, desta forma, os membros do Ministério Público, necessitavam de 

garantia, segurança e de um certo incentivo material, quanto ao incentivo moral, este, se 

encontrava no intimo de cada um de seus membros e nas possibilidades de beneficiar aqueles 

que necessitam, desta forma, eles passaram a possuir garantias que os auxiliam a desempenhar 

suas funções275. 

Encontra-se nas palavras de Mazzilli, mais uma justificativa da necessidade das 

garantias dos membros do Ministério Público: 

A natureza dos serviços prestados pelo Ministério Público, pelo seu 
conteúdo e alcance, requer que seus integrantes, no exercício de suas 
funções, sejam inteiramente resguardadas, de fato, de toda pressão e 
interferência externas, a fim de poderem atuar com total independência e 
liberdade, tendendo apenas às exigências do que, por lei, lhes cabe 
efetivamente fazer

276
.   

Deste modo, aos membros do Ministério Público, foram dadas as seguintes garantias, 

conforme o art. 127, § 5º inciso I, da Constituição da República: 

Art. 127 [...], §5º [...], I - as seguintes garantias: a) vitalicidade, após dois 
anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado; b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério 
Público, por voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa; 
c) irredutibilidade de subsídio, (...)

277
. 

Apesar de parecerem serem poucas as garantias dadas aos membros do Ministério 

Público, a certeza de que eles poderão permanecer em seus cargos, não podendo ser 

transferidos, somente porque algum indivíduo não se agradou com sua atuação, e muito 

menos perderem seus cargos sem um motivo justo e o fato de terem bons salários, que tendem 
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sempre a aumentarem conforme vão avançando em suas carreiras, aliadas aos princípios da 

Instituição, dão aos seus membros uma segurança jamais vista antes278. 

O Ministério Público brasileiro vira desta forma, a página de sua história, deixando 

para trás um passado de subserviência aos interesses do Estado, de mero apêndice dos 

governos militares, para, hoje, assumir um papel, como perfilha Marcelo Zenkner, "estando 

talvez na fase final de estabilização do perfil que a Constituição de 1988 lhe deu”279. 

Municiado, enfim, com arsenal de princípios, garantias e vedações constitucionais, 

assustadoramente, superior ao da Polícia ou de qualquer outra Instituição brasileira, encontra-

se o Ministério Público legitimado para presidir, em determinadas situações, suas próprias 

investigações280. 

4.2.1 A atuação do Ministério Público no combate a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes  

De acordo com notícias relativas às práticas criminosas de exploração sexual 

cometidos contra crianças e adolescentes, quase sempre questionam a impunidade dos agentes 

e a responsabilidade do poder público ante à disseminação do problema, que representa uma 

das maiores mazelas da atualidade.  

Por sua própria natureza, os crimes sexuais são de difícil eluc idação e comprovação. 

Estão envoltos pelos tabus, mitos e preconceitos da sociedade, que muitas vezes permeiam a 

atuação dos próprios operadores do Direito281. 

Segundo Addendum, quanto à quantificação a Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes: 

[...] é uma tarefa difícil devido a muitos fatores relacionados às 
características do fenômeno. A ilegalidade da Exploração, principalmente 
em suas manifestações relacionadas ao crime organizado, juntamente a 
deslizes sociais ou até mesmo cumplicidade, tornam o fenômeno invisível e 
principalmente, devido à disparidade nas estimativas que são dadas por 
diferentes fontes que variam de 100.000 a 500.000 casos. Outros indicadores 
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e desajustes sociais mostram o risco que milhares de crianças são 
expostas

282
. 

Os dados disponíveis são aqueles colhidos por programas e Disque-Denúncia que dão 

assistência às vítimas. Esses programas dão maior assistência a vítimas de abuso sexual do 

que a vítimas de exploração sexual283. 

A atitude de adolescentes explorados sexualmente, que geralmente não se vêem como 

vítimas, está ligada ao senso de impunidade já arranjado por criminosos e o sentimento de que 

nenhum erro será reparado pelo judiciário, tendo como resultado um número limitado de 

casos denunciados284. 

Para Juan Addendum: 

O ideal seria que o Promotor de Justiça tivesse condições de sempre 
acompanhar a investigação policial referente às práticas de exploração 
sexual perpetradas contra as crianças e adolescentes. Quando isto não é 
possível, porém, um contato prévio do órgão do Ministério Público com a 
vítima impõe-se como fundamental. De qualquer forma, uma conversa 
pessoal com a vítima, indubitavelmente, fornecerá elementos de grande valia 
à formação da opinio delicti do Promotor de Justiça

285
. 

Sucupira ensina que, em alguns casos, garotas são encorajadas a se prostituir para 

ganhar status. Isso ocorre devido à situação de pobreza. Afirma a autora ao dizer que 

geralmente, nesses casos, as garotas não se percebem como vítimas. Isso novamente vem 

tentar explicar porque é tão difícil para programas de assistência atenderem as vítimas de 

Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes. Sendo assim, isso faz com que essa 

forma de exploração sexual seja difícil de ser detectada e, uma vez não sendo detectada, 

difícil de ser combatida286. 
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A efetiva atuação do Ministério Público inicia com a correta identificação do caso 

concreto que lhe é apresentado, e com o devido enquadramento legal da conduta do agressor.  

No entendimento de Chermont: 

Casos de Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes e 
violação dos direitos da criança em grande escala deveriam ser denunciado 
às Delegacias da Polícia Civil, que é responsável pela investigação das 
alegações. Vítimas ou pessoas em benefícios destas também podem 
encaminhar-se ao Conselho Tutelar, que é responsável por acionar os 
serviços competentes no judiciário e outros setores que se façam necessários, 
como a saúde, educação e assistência social. Se tiver evidências suficientes, 
a Polícia encaminha o caso ao Ministério Público, que é responsável por 
garantir ações públicas criminais em Varas. O artigo 111 do ECA garante 
assistência legal gratuita a crianças e/ou adolescentes que não tenham meios 
de pagar um advogado, independentemente de terem sido vítimas ou os 
autores do ato infracional

287
. 

Outro âmbito importante de atuação do Ministério Público, relativamente às vítimas de 

parcos recursos econômicos, diz respeito à propositura da competente ação reparatória de 

dano “ex delicto”, onde o agressor pode ser compelido a indenizar o dano físico ou moral 

sofrido288. 

Profissionais legais, defensores públicos, promotores públicos e juízes operam em um 

ambiente institucional desfavorável repleto de contrastes e elementos disfuncionais, assim 

como brechas que levam a uma impunidade penetrante aos criminosos289. 

Assevera Chermont que: 

O Ministério Público é responsável pela garantia da ação pública legal 
criminal. Em casos de abuso sexual, os promotores públicos podem mover 
uma ação pública incondicionada somente se o ato de violência deixar 
marcas no corpo da vítima (violência real). Se não há sinais de violência ou 
violência real, o caso pode ser processado uma vez denunciado pelos pais ou 
responsáveis legais da criança vitimizada. Isso pode ser um impedimento 
para a denúncia dos casos uma vez que as famílias podem se sentir 
intimidadas a denunciar o autor do crime, principalmente se ele ou ela for 
quem sustente a casa. 
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Esclarece Medeiros que os Promotores Públicos não têm poderes de investigação, 

sendo esta uma prerrogativa da polícia: 

Promotores indicam consistentemente que as investigações poderiam ser 
mais efetivas se os tivessem algumas funções investigativas, considerando 
especialmente que a polícia não tem e não terá em um futuro próximo a 
capacidade de fazer de forma efetiva as investigações. A decisão sobre onde 
os promotores poderão realizar as investigações ainda está pendente no 
Supremo Tribunal Federal

290
. 

Acerca do estabelecimento de promotorias especializadas na proteção de crianças e 

adolescentes, Fernanda Sucupira considerada: 

[...] um importante elemento na luta contra os crimes cometidos contra 
crianças e adolescentes. As promotorias especializadas deveriam ser criadas 
concomitantemente com as varas (criminais) especializadas para a proteção 
de crianças e adolescentes, e no presente momento elas existem apenas onde 
essas varas especializadas se localizam

291
. 

Nas palavras de Juan Miguel Addendum: 

Uma sociedade democrática não pode tolerar pobreza, desigualdades e 
condições injustas nas quais muitas crianças vivem. Exploração Sexual e 
Tráfico de crianças são algumas das piores formas de violência originadas da 
pobreza, exclusão social e discriminação de gênero. Elas acabam negando 
um futuro a essas crianças e quebram o fundo social. O principal desafio é 
fazer com que as políticas públicas quebrem esse ciclo de exclusão social, o 
buraco negro da sociedade brasileira que o Estado e os serviços sociais 
básicos não alcançam, onde as pessoas sobrevivem sem nenhuma esperança 
para o futuro em condições que geram novas formas de violência

292
. 

Em suma, mister se faz que os membros do Ministério Público efetivamente se 

engajem na luta pela defesa dos direitos da infância e adolescência, concernentes à vida, à 

saúde, ao respeito e à dignidade, tanto no âmbito da atuação preventiva, como na devida 

repressão aos transgressores destes direitos, através de uma interpretação sistemática e 

conjunta das normas constitucionais e penais.  
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4.3 ASPECTOS GERAIS DA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NO BRASIL E EM 

OUTROS PAÍSES 

A Exploração Sexual de crianças e adolescentes, conforme já conceituado em um dos 

capítulos anteriores, consiste em práticas criminosas que humilham crianças e jovens e são 

uma ameaça a sua integridade física e psicossocial. Constitui uma violação fundamental dos 

direitos humanos e dos direitos da criança293. 

De acordo com Josiane Rose Petry Veronese, oportuno relembrar: 

O conceito de exploração sexual, não compreende só o abuso sexual, mas 
também inclui a intenção comercial. Define-se como uma prática sexual com 
crianças e/ou adolescentes para fins comerciais, onde há um ganho em troca 
do uso do corpo (sexo) de menores

294
. 

Segundo Faleiros, a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é um 

fenômeno que tem sido descrito em várias partes do mundo. Para a autora, é definida como 

uma relação de mercantilização e abuso do corpo de crianças e adolescentes por exploradores 

sexuais sejam as grandes redes de comercialização local e global, pais responsáveis ou os 

consumidores de serviços sexuais pagos295. 

Segue a autora ao dizer que interessante é a definição apresentada pelos profissionais 

da área de Psicologia, expressa que a “exploração sexual das crianças refere-se ao 

envolvimento de crianças e adolescentes dependentes, imaturos desenvolvimentalmente, em 

atividades sexuais, que eles não compreendem totalmente, às quais são incapazes de dar um 

consentimento informado e que violam os tabus sociais dos papéis familiares” 296. 

A família de crianças vitima de exploração sexual, em sua maioria tem total ciência do 

que ocorre e acabam aceitando e transformando tal situação em uma fonte de renda: 

No jogo do aliciamento vale tudo. Até namorar a vítima e depois vendê-la. 
Ou comprar a menina da família. As notícias sobre pais que vendem crianças 
são estonteantes. Há casos e mais casos de mães que exploram as filhas nos 
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próprios prostíbulos. Policiais que exploram as garotas, como fonte de prazer 
e renda. Ou de pais que as usam para satisfação sexual

297
. 

Nessa senda, Hélia Barbosa afirma que estas práticas sexuais, onde se utiliza os corpos 

de Crianças e Adolescentes, configura uma transgressão legal e a violação de direitos e 

liberdades individuais. Continua a autora ao dizer, que a realidade brasileira é de que muitos 

pais vivem do dinheiro trazido por seus filhos através da prostituição, este ato constitui crime 

de rufianismo, previsto no art. 230 do Código Penal Brasileiro298. 

Acrescenta que: 

[...] até pouco, o termo utilizado era prostituição infanto-juvenil não 
exploração sexual infanto-juvenil. Com a CPI da prostituição infanto-juvenil 
no Brasil, em 1993, houve um avanço na concepção desta temática, na qual 
prostituição infantil passou a ser compreendida como exploração sexual 
infanto-juvenil, em consonância com as diretrizes do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em seu artigo 5º. O termo prostituta foi, então, abolido e 
substituído por prostituída e explorada sexual e comercialmente

299
. 

Quem se prostitui tem consciência do ato, o que não pode se aplicar a crianças e 

adolescentes, já que não estão psicológica, física, nem emocionalmente preparadas para a 

prática consciente de tais atos300.  

Para o CECRIA, crianças e adolescentes são induzidas, forçadas ou enganadas ao 

ingressar no mercado do sexo e nas atividades de prostituição, em que reinam relações de 

exploração de dominação dos adultos301. 

Nesse sentido, Libório menciona que elas não têm conhecimento, maturidade, 

compreensão ou capacidade de decisão sobre várias situações e atos como os de natureza civil 

e penal, inclusive os de natureza sexual, o que evidencia e comprova a diferença primordial 

entre prostituição e exploração302. 
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Elucida Furniss que: 

[...] os anais do seminário sobre a exploração sexual de crianças e 
adolescentes nas Américas, ocorrido em 1996, revelam a atual realidade 
brasileira de crianças e adolescentes submetidos à exploração sexual. A 
idade oscila entre 10 e 19 anos, podendo ser tanto do sexo feminino quanto 
do masculino, e de todas as classes sociais e etnias

303
.  

A maior incidência está entre adolescentes mulheres, oriundas das classes mais 

populares que vivem na periferia dos centros urbanos, nos garimpos e outros locais  

similares304. 

Assim, no dizer de Libório: 

A exploração sexual de crianças é uma questão mais de abuso de poder do 
que de sexo. A indústria bilionária, ilegal, que compra e vende crianças 
como objetos sexuais sujeitam-as a uma das mais danosas formas de 
exploração do trabalho infantil, coloca em risco sua saúde mental e física, e 
prejudica todos os aspectos de seu desenvolvimento. Constitui uma das 
piores violações dos direitos humanos, e foi identificada por muitos órgãos 
nacionais e internacionais como uma forma moderna de escravidão. Sua 
cobertura é transnacional, seu impacto trans-geracional

305
. 

As crianças e adolescentes exploradas sexualmente são duplamente vitimizadas: 

sexualmente pelos “clientes” e exploradas por quem tira proveito dessas relações, os 

aliciadores, que podem ser, por exemplo, dono de boate ou até os próprios pais306. 

A exploração sexual possui uma finalidade, que é definida como um “comércio 

carnal”, em que a contraprestação é recebida pelas adolescentes, em dinheiro, presentes ou 

drogas. Diante disso, comenta Guerra: 

[...] hão de ser consideradas como vítimas e, aqueles que delas tiram 
proveito, induzem, atraem, facilitam ou impedem que abandonem a 
exploração, podem ser penalmente responsabilizados considerados 

criminosos, após a sentença condenatória transitada em julgado
307

. 
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Para Eva Faleiros, oportuno é demonstrar que há um enorme mercado consumidor 

para serviços sexuais, considerando que o sexo é uma mercadoria altamente vendável e 

valorizada, principalmente o praticado contra crianças e adolescentes. São exemplos os 

“leilões de virgens” ainda praticados em vários países308. 

A exploração sexual no Brasil está disseminada por todas as unidades da federação, 

apesar de visualizadas de forma diversificada e particularizada em cada região. Eis o retrato 

do Brasil conforme os dados do relatório final sobre exploração sexual na América Latina: 

a) Região Norte: exploração sexual em garimpos, prostíbulos e portos, 
trabalho escravo sob regime de cárcere privado em fazendas e garimpos e 
por leilões de virgens, ofertas sexuais em estradas e nas ruas; b) Região 
Nordeste: turismo sexual, exploração sexual comercial em prostíbulos, 
pornografia, exploração sexual de meninos e meninas de rua, ofertas sexuais 
nas estradas; c) Região Centro-Oeste: exploração sexual comercial em 
prostíbulos, nas fronteiras por meio de redes de narcotráfico (Bolívia, 
Brasília, Cuiabá e municípios do Mato Grosso) redes de exploração sexual 
(hotéis, etc.), exploração sexual de meninas e meninos de rua, turismo 
sexual, ofertas sexuais nas estradas e anúncios de jornais; d) Região Sul: 
exploração sexual comercial de meninos e meninas de rua através de redes 
de narcotráfico, tráfico de crianças, ofertas sexuais nas estradas; e) Região 
Sudeste: pornografia, turismo sexual, exploração sexual comercial em 
prostíbulos e em estradas, trabalho escravo sob regime de cárcere privado, 
exploração sexual comercial de meninos e meninas de rua

309
. 

Cumpre esclarecer, que são vários os órgãos e entidades que trabalham no combate a 

exploração sexual de crianças e adolescentes. Existem também, várias campanhas nacionais e 

estrangeiras que tratam do tema e se interligam para o efetivo combate à exploração sexual de 

crianças e adolescentes310. 

Urge ressaltar, que estas campanhas estão articuladas, também, com vár ias entidades 

em países como a Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Holanda e Estados Unidos. Além de 

possuir intercâmbio com outras campanhas similares ao redor do mundo, exemplo da ECPAT 

(End child prostitution in Asia turism)311. 
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Todas as instituições envolvidas no combate e prevenção da exploração de crianças e 

adolescentes são por programas de educação social, palestras, debates, campanhas educativas, 

pesquisas, denúncias, atendimento médico, jurídico, social e psicológico para vítimas, 

familiares e agressores, etc312. 

Segundo Barbosa, se faz mister mencionar as características do explorador sexual 

como: 

Nem todos são pedófilos; as mulheres também exploram crianças e 
adolescentes (cafetinas, patroas, donas de lojas, parentes); a relação do 
explorador com a criança é de violência sexual; a exploração comercial tem 
acontecido também entre países desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos; 
geralmente goza da confiança da criança e da inocência do adolescente, 
tendo autoridade e livre acesso sobre ela, como vizinhos, familiares (pais, 
padrastos, tios, mães, etc.); exerce atividade laborativa em vasto campo de 
ocupações, podendo ser um trabalhador sem instrução ou até mesmo um 
executivo (taxistas, caminhoneiros, vendedores ambulantes, garçons, agentes 
de turismo, etc.); é em sua maioria, reincidente, não se restringindo à 
exploração de apenas uma criança ou adolescente, como, por exemplo: 
donos de casa de prostituição, gigolôs, cafetinas; é pessoa comum, 
geralmente carismática, solidária, e às vezes considerada “acima de qualquer 
suspeita” como parentes, tutores ou responsáveis, policiais, etc

313
. 

Como já dito e detalhado anteriormente, a literatura destaca quatro formas de 

exploração sexual comercial, quais sejam: “a prostituição, a pornografia, o turismo sexual, e o 

tráfico para fins sexuais”314. 

Conforme se pode observar, nas palavras de Tilman Furniss, a exploração tanto de 

crianças quanto de adolescentes pode acontecer de maneira formal ou informal:  

No mercado formal, crianças e adolescentes são explorados/agenciados 
diretamente por uma terceira pessoa, que não o cliente final do serviço 
sexual. Essa terceira pessoa, por sua vez, tem diretos sobre os lucros gerados 
pelo serviço oferecido pela criança e pelo adolescente. Além disso, neste tipo 
de mercado há uma relação contratual mais rigorosa entre crianças, 
adolescentes e clientes. Já no mercado informal, não existe uma terceira 
pessoa que agencia os serviços, com as crianças e adolescentes oferecendo 
esses serviços sexuais autonomamente. Contudo, muitas vezes, pode haver 
uma exploração indireta por parte de cafetões ou de parceiros abusivos que 
podem obter ganhos eventuais com os serviços sexuais oferecidos. A relação 
entre clientes no mercado informal é menos rígida. Muitas vezes, não há 
clara demanda de recompensa financeira em troca dos serviços sexuais, 
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havendo, por exemplo, a expectativa de casamento com o cliente por parte 
de quem oferece o serviço

315
. 

No entendimento de Faleiros, no que diz respeito às redes de favorecimento para 

exploração sexual de crianças e adolescentes, são visíveis e identificáveis nos anúncios 

classificados de jornais de grande circulação, nas “batidas” policiais efetuadas em motéis, 

boates, bares e prostíbulos: 

O mercado não é, pois, comandado por uma mão invisível. Aí se formam redes, 

organizações, agente de exploração do corpo para se obter lucro ou dinheiro sob diferentes 

formas: compra e venda de crianças, leilões de virgens, pornô-turismo, bordéis, tráfico, 

pornografia. Usam-se hotéis, motéis, agências de turismo. Rede de tráfico, Internet, “agentes 

da noite”, centros de diversão, comércio de saunas e massagens, pontos de bares e 

restaurantes, funcionários de empresas, policiais. As redes envolvem grupos de aficionados ou 

viciados, de pedófilos, não raro de altas camadas sociais316. 

Nesse sentido, acrescenta Maria de Fátima Leal: 

[...] estas redes são formadas também por taxistas, caminhoneiros, gigolôs, 
cafetinas, donos de lojas, patrões, trabalhadores do cais de porto, 
lanchonetes, boates, aliciadores, empresários, consumidores, produtores de 
pornografia (fotógrafos, videomakers), difusores (anunciantes, comerciantes, 
publicitários), parentes, e até os próprios pais

317
. 

As redes de exploração sexual é que comandam o tráfico de mulheres (adultas, 

adolescentes e crianças) para o comércio sexual. Estabelecem “rotas”, levando-as para 

prostíbulos, boates e casas de shows318. 

Para Veleda Dobke, em se tratando das causas de exploração sexual de crianças e 

adolescentes, apesar de serem inúmeras, as que mais contribuem são, o abuso sexual intra-

familiar, pobreza, a carência no sistema de educação, a ideologia da supremacia masculina e 

os meios de comunicação319. 
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Oportuno é esclarecer cada uma dessas Causas de Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes para uma maior compreensão.  

Nas palavras de Marceline Gabel quanto ao Abuso Intra-Familiar: 

[...] quem contribui e encaminha muitas meninas para a exploração sexual é 
a “Sagrada Instituição da Família”. Assim, numa clara inversão de valores, a 
casa que deveria proteger e abrigar oferece medo e perigo, sendo as ruas um 
lugar mais seguro para se refugiar. A desintegração familiar, a negligência e 
a violência que enfrentam facilitam sua inserção no processo de exploração. 
Para fugir, a menina vai para rua e, consequentemente, para sobreviver, 
usará seu corpo da maneira em que ensinada, como se fosse uma mercadoria 
num grande mercado consumidor. Não quer ser empregada doméstica, pois 
será abusada sexualmente pelos patrões, prefere entrar no mercado do sexo 
ganhando dinheiro, pois já vinha tendo seu corpo violado de graça e a seu 
contragosto

320
. 

Segundo Veleda: 

[...] a exploração tem origem no lar, não se restringindo a ele. O abuso intra-
familiar não é, em si, determinante do ingresso da criança e do adolescente 
na exploração sexual comercial, mas se constitui um fator de 
vulnerabilidade

321
. 

No entendimento de Nogueira, o que esta havendo nos lares em que ocorre o abuso 

sexual, é uma mudança dos papéis dos pais em relação aos filhos, pois no lugar de 

responsabilidade para com estes, de serem tratados como sujeitos de direitos, estão sendo 

considerados objetos sexuais para satisfação dos pais, ou mesmo de parentes ou 

responsáveis322. 

A exploração sexual oriunda na família é uma violação ao direito de convivência 

familiar protetora. Quando se verifica o comércio sexual, ocorre violação dos seus direitos de 

não ser explorada e o de poder trabalhar em condições dignas, ferindo assim os preceitos 

constitucionais323. 

No dizer de Neil Postman quanto à Pobreza, afirma que também é uma das causa de 

exploração sexual  da criança e do adolescente pois: 

As meninas de rua quase sempre são levadas pela trajetória de vida familiar 
de vender serviços sexuais, forçadas ainda mais pela miséria. O nível de 
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desemprego é cada vez maior sendo que a mão de obra feminina continua 
sendo mal paga sub-empregada

324
.  

As crianças e adolescentes usam o corpo na esperança de ter uma vida melhor, com 

menos miséria e fome. É um meio de contribuir para a precária renda familiar, ou mesmo 

sustentar a família, podendo assim ter acesso a bens de consumo que não estão ao seu alcance. 

Certamente, o fator pobreza não é o único, determinante e exclusivo, mas o fundamental.  

Ribeiro e Martins, comentando acerca da carência no sistema de educação afirmam 

que:  

O ensino é muito importante na formação da personalidade, capacidade de 
tomar decisões, de cultura geral, de relacionamento inter-pessoal, etc., logo, 
a sua ausência ou carência implica em sérios prejuízos para as crianças e 
adolescentes, tornando-as presas fáceis para exploradores sexuais

325
. 

Revela Martins que o ensino brasileiro é marcado pela exclusão, o que impossibilita 

acesso, a permanência e a manutenção das crianças na vida escolar. Conforme a autora, o 

sistema escolar é uma ficção, contribuindo, direta ou indiretamente, para a exploração sexual, 

pois as meninas se vêem obrigadas deixar a escola para poder gerar renda em casa, e o 

caminho, na maioria das vezes, é prestar serviços sexuais326. 

Prosseguindo a respeito das causas de exploração sexual de crianças e adolescentes, 

assevera Neil Postman, quanto à ideologia da supremacia masculina: 

[...] se revela numa relação de poder em que os valores culturais definem que 
a mulher deve ser submissa, passiva, fraca e inferior e que o homem deve 
poder, dominar, ser forte, viril e superior. Estas relações de gênero 
desfavorecem as mulheres, pois os homens consideram implicitamente que 
podem fazer sexo com a mulher que ele escolha, que possa pagar e que tem 
o direito de usá-las como objeto para sua satisfação sexual. As diferenças 
entre adultos e crianças tem produzido duas formas de expressão da 
violência: tratar a criança como coisa

 
ou como ser humano menor, impedida 

de escolher, querer, expressar, decidir... As ações violentas são justificadas 
pelas desigualdades, como se elas diminuíssem a criança e permitissem a 
relação autoritária. A exploração não tem fronteiras e ocorre no interior das 
principais instituições sociais: família, escola, delegacias, locais de 
trabalho.

327
. 

No Brasil foram construídas barreiras físicas culturais e sociais, que resultam na 

exclusão em massa de grande parte da população. Isto leva a se acreditar que os motivos 
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ultrapassam o prazer sexual, para se constituir numa forma de abuso de poder. Isto poderia 

explicar também o predomínio de homens entre os agressores328. 

Mais uma das causas da exploração sexual de crianças e adolescentes, são os meios de 

comunicação, como aponta Postman ao dizer que: 

[...] têm contribuído de forma assustadora para inserção de crianças e 
adolescentes na exploração sexual, pois desperta sexualidade das meninas ao 
exibir em horário impróprio para menores de 18 anos, programas eróticos 
que estimulam a libido, permitindo também o oferecimento de serviços 
sexuais envolvendo adolescentes nos anúncios classificados, no mercado 
paralelo de vídeos pornográficos e na internet

329
. 

Quanto às consequências da exploração sexual de crianças e adolescentes, conclui-se 

ser cruéis e duradouras, comprometem o desenvolvimento biológico, espiritual, moral e social 

das vítimas e também sua identidade, ao longo de sua vida. Vão desde a gravidez precoce até 

o suicídio330. 

Para Nogueira: 

Comprometem todo o seu corpo, sendo que sua formação se torna 
perturbada ou até bloqueada. Isto pode ser verificado por meio de sinais ou 
sintomas como dores, distúrbios do sono (sonolência, pesadelos), distúrbios 
de alimentação (perda ou excesso de apetite), problemas de aprendizagem, 
ansiedade, isolamento, afastamento social, agressividade, comportamento 
sexual inadequado para sua idade, etc.

331
. 

Nesse sentido, acrescenta Ribeiro e Martins: 

Surgem também problemas emocionais como a depressão, autoflagelação, 
choro sem causa aparente, idéias e tentativas de suicídio, abatimento 
profundo, tristeza, medos, podendo atingir também a capacidade de amar, 
conhecer e de crescer da pessoa atingida, além, é claro, de danos físicos 
como contusões, lacerações, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e 
hepatite doenças que podem acabar não sendo tratadas ou, não tendo cura, 
levar à morte

332
. 

Como se viu, diversos são os problemas que atingem e afetam duradouramente 

aquelas crianças e adolescentes expostos a esse tipo de situação. 

                                                 
328

 GABEL, Marceline. Crianças vítimas de abuso sexual, p. 252. 
329

 POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância, p. 190. 
330

 GABEL, Marceline. Crianças vítimas de abuso sexual, 1997, p. 254-255. 
331

 NOGUEIRA, Jacqueline Filgueras. A filiação que se destrói: o reconhecimento de afeto como valor jurídico. 

São Paulo: ed. Memória Juríd ica, 2001, p. 304.  
332

 RIBEIRO, Marisa Marques; MARTINS, Rosilda Baron. Violência Doméstica Contra a Criança e o 

Adolescente: a realidade velada e desvelada no ambiente escolar, p. 152.  



84 

4.4 PEDOFILIA 

Nestes dias em que a informação prolifera em nos lares, vê-se que na imprensa 

brasileira, não se passa um dia sequer, sem que os jornais denunciem crimes de pedofilia, 

como se pedofilia fosse crime no direito brasileiro. A pedofilia é conceito da área da 

psiquiatria que define uma perturbação mental no indivíduo. É resultado da história pessoal e 

de todo um contexto social333. 

Francisco Deliane e Silva ensina que, na verdade, são crimes: o estupro, agora, o 

estupro de vulneráveis (Art. 217-A do CP), recentemente criado pela Lei nº 12.015, de 07 de 

agosto de 2009, que alterou o Título VI da Parte Especial do Código Penal e o artigo 1º da Lei 

nº 8.072/90 que dispõe sobre os crimes hediondos e revoga a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 

1954, que trata da corrupção de menores334. 

Nesse sentido, afirma Bitencourt que também são crimes, por exemplo, a corrupção de 

menores (art. 218 do CP), a satisfação de lascívia mediante presença de criança e adolescente 

(Art. 218-A do CP), o favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de 

vulnerável (art. 218-B do CP), portanto, pedofilia não está tipificada como crime335. 

No entendimento de Silva, sobre a idéia geral que se tem sobre o termo pedofilia: 

[...] atravessou o domínio científico e passou para o léxico social, 
designando indiscriminadamente qualquer conduta de violência sexual 
contra crianças. Se alguém tem relações com uma menor de 14 anos, por 
exemplo, presume-se estupro. Pedofilia é outra coisa, e nosso direito não 
contempla essa figura

336
. 

Todavia, é de se notar, que não se encontrará na legislação penal repressiva expressão 

direta a esse fenômeno, mas, isto sim, a tipos que com ele se relacionam.  
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Políticas públicas de combate a “pedofilia” não são levadas a efeito. A precariedade da 

saúde e a precariedade do sistema penal se entrelaçam com a falta de vontade do Estado de 

encarar a situação, resultando daí o agravamento da mesma 337. 

Os manuais de medicina legal, a exemplo de Croce, lecionam que: 

Pedofilia é o desvio sexual caracterizado pela atração por crianças, com os 
quais os portadores dão vazão ao erotismo pela prática de obscenidades ou 
de atos libidinosos, quer se tratem de meninos, meninas ou de crianças de 
um ou do outro sexo, geralmente pré-púrberes

338
. 

Consoante Croce, a pedofilia é o “desvio sexual caracterizado pela atração por 

crianças ou adolescentes sexualmente imaturos, com os quais os portadores dão vazão ao 

erotismo pela prática de obscenidades ou de atos libidinosos”339. 

Como se vê, por meio de uma análise profunda da conceituação clínica desse desvio 

de conduta, percebe-se que o sujeito dessa ilicitude pode sofrer de alguma anomalia mental, o 

que elidiria ou mitigaria a sua culpabilidade340. 

Em contrapartida assevera Silva que, todavia, é ai que se encontra um dos grandes 

entraves ao entendimento do fenômeno, qual seja ele, a confusão comparativa que se faz entre 

o pedófilo e o autor de crimes sexuais praticados contra menores341. 

Diante do apontamento de Delton Croce, por uma análise clínica do termo veremos 

que: 

[...] a maioria dos autores de abuso sexual praticado contra crianças e 
adolescentes não são considerados clinicamente pedófilos, mas simples 
criminosos que se aproveitaram da vulnerabilidade casual de algum infante, 
como, por exemplo, o pai que se aproveita da filha, quando a esposa está 
ausente. Temos, aí, em princípio, uma ilicitude eventual, motivada pelas 
circunstâncias, e não uma tendência sexual "primária" de determinado autor 
por pessoas de tenra idade

342
. 
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A generalidade do termo pedófilo a autores de crimes sexuais efetivados contra 

pessoas menores de idade é errônea343. O ato sexual entre pedófilo e criança não necessita 

estar presente, sendo que uma pessoa poderá, perfeitamente, ser considerada clinicamente 

como pedófila apelas pela presença de fantasias ou desejos sexuais em sua mente, desde que 

configurados os três critérios seguintes: 

1) Por um período mínimo de seis meses, a pessoa deveria possuir intensa 
atração sexual, fantasias sexuais ou outros comportamentos de caráter sexual 
relativos a pessoas menores de 13 anos de idade; 2) A pessoa deveria 
apresentar desígnio de realizar seus desejos, sendo que o seu comportamento 
seria afetado pelos seus próprios desejos e/ou referidos desejos acabariam 
causando estresse ou dificuldade intra e/ou interpessoais ao paciente; e 3) A 
pessoa possuiria mais do que 16 anos de idade e seria, no mínimo, cinco 
anos mais velha do que a criança citada no primeiro critério

344
. 

Em 1989, adotada pela ONU, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 

em seu artigo 19, expressamente obriga aos estados a adoção de medidas que protejam a 

infância e a adolescência do abuso, da ameaça ou da lesão à sua integridade sexual345. 

Aponta Silva: 

Há, ainda, o tipo previsto no art. 241 do ECA, que traz texto misto ou de 
conteúdo variado, ao estabelecer como crime a conduta de quem apresenta, 
produz, vende, fornece, divulga ou publica, por qualquer meio de 
comunicação, inclusive pela internet, fotografias ou imagens com 
pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou 
adolescentes

346
.  

De acordo com Trindade e Breier, a preocupação para com a proteção das pessoas 

menores de idade já veio consagrada na Constituição Federal brasileira em seu art. 227, onde 

consta que é dever não só do Estado, mas também da família e da sociedade, garantir meios 

ao desenvolvimento salutar da criança e do adolescente347. 

No seu parágrafo 4º, ainda, aquele dispositivo constitucional concede mais do que 

simples gênese ou escoro, mas imperativo inevitável à repressão de abusos envolve ndo a 

temática em epígrafe por meio do estabelecimento de normas repressoras 348. 
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Se bem procurar-se, decerto, outros tipos relacionados ao tópico do assunto especial 

tratado neste item exsurgirão, como bem ocorre com as previsões contidas nos arts. 240 e 

244-A, do ECA. 

Como afirma Marceline Gabel, sobre a polícia judiciária, diante das dificuldades 

probatórias enfrentadas sobre a temática em epígrafe: 

[...] o agravante fastidioso que assola não só os menores de idade vítimas de 
crimes sexuais, mas também à Polícia Judiciária, no seu essencial e precípuo 
papel tendente a elucidar a autoria e comprovar a materialidade de 
desvaliosos atos da espécie, estampa-se que essa ilicitude ocorre 
ordinariamente às escuras, longe dos olhos de testemunhas, onde, no mais 
das vezes, o único indício que se tem é a palavra da própria vítima

349
.  

Não obstante, o que se pretendeu neste item, foi a exposição de que a legislação 

brasileira, sem gris algum, estabelece múltiplas hipóteses de enquadramento legal daquelas 

pessoas que incidem em atos desvaliosos consistentes no abuso sexual de menores, a despeito 

de não conter qualquer tipo específico relativo ao termo “pedofilia”.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel do Ministério Público no combate a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, especialmente quanto ao tráfico interno de pessoas para esses fins, objeto da 

presente pesquisa, apesar de não ser um tema novo no ordenamento jurídico, ainda exige 

muita análise e estudo por parte daqueles que se dedicam ao direito penal. Portanto, ainda que 

o momento seja conclusivo, não há que se falar em finalização da tarefa inicialmente 

colocada. 

O objetivo deste estudo consistiu em revelar de que forma o “novo” Ministério 

Público, na forma que lhe foi conferida pela CRFB/88 combate o crime de tráfico interno de 

pessoas para fins de exploração sexual, o qual, obedecendo-se ao método dedutivo, permitiu 

vislumbrar de que forma o parquet vem realizando esta tarefa, com o escopo de adequar-se às 

transformações da sociedade e dos meios de comunicação do século XXI. 

No transcorrer do primeiro capítulo foi demonstrado como se deu a formação de uma 

cultura assimiladora da escravidão, da qual a exploração de um ser humano por outro ainda é, 

infelizmente, um traço cultural em muitas regiões do país.  

No primeiro capítulo fez-se uma breve abordagem da noção de escravidão e foram 

apresentados alguns de seus deslocamentos históricos no mundo. Ainda nesse capítulo, fez-se 

um levantamento do processo histórico da escravidão no Brasil e como seus resquícios ainda 

são visíveis na atualidade. 

No segundo capítulo tratou-se da exploração sexual, onde foram apresentadas as 

principais características deste tipo de ilícito penal, de forma a permitir ao leitor 

contextualizar o aspecto da necessidade de ampliar-se as ações do Ministério Público no 

combate a este tipo de crime. 

Também no segundo capítulo, cuidou-se de apresentar alguns dos tipos mais comuns 

de exploração sexual que atingem milhares de crianças e adolescentes no Brasil, quais sejam, 

a prostituição, o turismo sexual, a pedofilia e o tráfico de pessoas para fins de exploração 

sexual. 
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Ao final do segundo capítulo foram apresentadas as principais ideias sobre a o tráfico 

de pessoas para fins de exploração sexual, e foi possível descobrir que este lamentável crime 

não é uma realidade exclusiva do Brasil, mas pelo contrário, ainda é praticado em muitos 

lugares do mundo. 

No terceiro capítulo procurou-se fazer uma contextualização entre o papel do 

Ministério Público e sua atuação no combate ao crime de exploração sexual de crianças e 

adolescentes, especialmente no que diz respeito ao crime de tráfico interno de pessoas para 

fins de exploração sexual.  

Nesse mesmo capítulo foi analisado de que forma a CRFB/88 tratou o órgão 

ministerial, através da ampliação de suas atribuições, além de sua independência 

administrativa e funcional, que corresponde, por um lado a uma maior responsabilidade junto 

a sociedade e, por outro, lhe permite ampliar suas áreas de atuação.  

Assim, feitas essas considerações, verificou-se que o Ministério Público vem atuando 

fortemente no combate ao crime de exploração sexual de crianças e adolescentes, 

especialmente em relação ao tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual.  

Todavia, apesar dos esforços encetados pelo parquet, muita ainda há que ser feito para 

que se possa um dia dizer, de uma vez por todas, que nenhuma criança ou adolescente é 

exposta a exploração sexual no Brasil.  

Toda ação que busque combater os crimes de exploração sexual de crianças e 

adolescentes merecem ser recebidos de forma ampla e irrestrita pelos operadores do direito, 

eis que visa, em seu aspecto teleológico, fazer justiça aqueles que não podem reclamá-la de 

boca própria, as crianças e adolescentes que serão o futuro do Brasil.  
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