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Nota ao leitor

A Compilação de Casos analisou 135 casos de 31 jurisdições e teve a contribuição de 
especialistas de todo o mundo.

O tráfico de pessoas é um crime centrado na vítima, complexo por natureza e que exige 
uma constelação de circunstâncias para ser comprovado. Como resultado, tais casos 
apresentam questões probatórias particularmente complexas, muitas das quais dependem 
da natureza específica deste crime encoberto e do comportamento das vítimas, cujo 
depoimento é muitas vezes a peça central para constituir a prova. A Compilação de Casos 
busca aumentar a compreensão das questões aqui discutidas. Espera-se também que o 
direito penal e outros profissionais possam aprender com os casos reais apresentados, 
tanto pela compreensão de que não estão sozinhos diante de certos padrões e questões 
como pela assistência das ferramentas que os Tribunais de todo o mundo desenvolveram.

Devido à complexidade dos casos de tráfico de pessoas e à diversidade de sistemas nacionais 
que podem estar de acordo com o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, o objetivo desta 
Compilação de Casos não é instruir categoricamente os profissionais sobre como conduzir 
os casos. Em vez disso, a Compilação de Casos apresenta questões probatórias e padrões, 
e descreve como diferentes jurisdições as abordam. Ao fazer isso, precisa-se reconhecer 
que pode não haver uma única resposta para uma questão ou problema, mas que há um 
valor agregado diante da apresentação de inúmeras possibilidades e ferramentas, e além 
disso, pode fomentar um maior reconhecimento das questões centrais que se repetem em 
casos de tráfico em todo o mundo.

A Compilação de Casos surgiu de uma necessidade que o Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC) identificou entre os profissionais que combatem o 
tráfico, para que eles tenham acesso às ferramentas que auxiliem na resolução dos 
problemas evidenciais inerentes aos casos de tráfico. Portanto, a Compilação de Casos 
visa, sobretudo, apoiar profissionais da justiça criminal em todo o mundo. Ela aborda as 
questões probatórias comuns em casos de tráfico, sob a suposição de que há questões 
específicas que se repetem e são centrais para o sucesso ou fracasso dos processos. Seu 
objetivo é munir esses profissionais com um arsenal de possíveis soluções criativas que 
têm sido experimentadas e testadas em outros lugares em casos reais perante os Tribunais. 
Espera-se que, ao usar essas ferramentas, os profissionais sejam inspirados a pensar “fora 
da caixa” quando encontrarem problemas relacionados a questões probatórias em casos 
de tráfico de pessoas.

Na mesma linha, a Compilação de Casos tenta alertar os profissionais de que os padrões 
que à primeira vista parecem fragilidades no processo, podem, na verdade, fortalecê-lo. 
Por exemplo, o fato de a vítima não fugir quando tem a oportunidade parece, a priori, ser 
uma fragilidade no caso, mas pode ser um indicador do alto nível de controle exercido 
pelo traficante; inconsistências no depoimento da vítima que parecem uma fragilidade 
no caso, mas podem ser um ponto forte ao estabelecer que a vítima não foi assessorada, 
mas está fazendo uma declaração genuína; uma ameaça que possa parecer, à primeira 
vista, irracional e fantasiada demais para acreditar, pode ser uma ameaça particularmente 
hostil no contexto cultural e no mundo subjetivo da vítima. A lição indispensável é que na 
elaboração de um caso de tráfico, é preciso examinar a totalidade das circunstâncias para 
avaliar a importância de toda e qualquer prova. 

Note, no entanto, que ao passo que a Compilação de Casos visa auxiliar os profissionais 
de justiça criminal, ela também será de grande valor para uma gama de outras partes 
interessadas, o que inclui formuladores de políticas e legisladores, pesquisadores, 



estudantes e professores, prestadores de serviços, fiscais do trabalho e agentes da lei de 
diversos setores, bem como outros atores relevantes para uma resposta abrangente ao 
tráfico de pessoas e que procuram uma melhor compreensão dos desafios e oportunidades 
ao enfrentar o tráfico. 

Como mencionado no início, esta Compilação de Casos tem limitações. Uma delas é seu 
assunto, limitado às questões probatórias. Sem dúvidas, há muitos aspectos e dimensões 
adicionais, mesmo em relação a este assunto, que valeriam a pena serem mais explorados, 
mas não puderam ser incluídos nesta Compilação de Casos. Um desses tópicos é o que 
diz respeito a medidas de proteção de vítimas que podem impactar na disponibilidade e na 
qualidade do depoimento da vítima. Outro é a dimensão transnacional de muitos casos de 
tráfico de pessoas, onde a vítima pode ser recrutada em determinado país, transportada 
por outro e explorada em um terceiro país, o que resulta em desafios específicos que 
devem ser explorados. Além disso, a Reunião do Grupo de Especialistas convocada para 
analisar um anteprojeto da Compilação de Casos, em maio de 2014, em Viena, produziu 
sugestões para abordar, entre outros temas, as discussões sobre o crime organizado, réus 
corporativos, os agentes públicos como réus e casos que envolvem corrupção. Infelizmente, 
o resultado foi além do escopo desta Compilação de Casos, mas esperamos que esta seja 
apenas a primeira de muitas iniciativas como essa.

A maioria dos casos desta Compilação de Casos tem sua origem no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC. Este banco de dados está disponível 
gratuitamente em www.unodc.org/cld. Além disso, a legislação nacional pertinente sobre 
o tráfico de pessoas e crimes correlatos pode ser encontrada no banco de dados Sherloc 
do UNODC sobre a legislação (http://www.unodc.org/cld/index-sherloc.jspx). Ambas são 
ferramentas que continuam a crescer, são fáceis de pesquisar e podem complementar a 
Compilação de Casos. Os leitores desta Compilação de Casos são convidados a utilizá-las.



1. Contexto

1.1 Introdução

O Artigo 3 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, define tráfico de pessoas a partir de três elementos: (a) 
uma “ação”, seja ela a partir de recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou 
acolhimento de pessoas; (b) um “meio” pelo qual essa ação é realizada (ameaça ou uso 
da força ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou uma 
situação de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para 
obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra); e (c) um “fim” 
(da ação/meios pretendidos): ou seja, a exploração. Todos os três elementos devem estar 
presentes para constituir “tráfico de pessoas” no direito internacional. A única exceção é 
quando a vítima é uma criança; em tais casos, não é necessário que um dos atos tenha 
sido realizado por qualquer um dos “meios” listados. Ao mesmo tempo, o consentimento da 
vítima é irrelevante quando qualquer um dos “meios” acima tenha sido utilizado.

Elementos do tráfico de pessoas de acordo com o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas

O Protocolo adota uma definição de três vertentes do crime de tráfico de pessoas:
1. ATO (recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas);

2. MEIO pelo qual o ato é realizado (ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, 
rapto, fraude, engano, abuso de autoridade ou uma situação de vulnerabilidade e a 
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma 
pessoa que tem autoridade sobre outra); e

3. FIM DA EXPLORAÇÃO (no mínimo, a exploração da prostituição de outrem, ou outras 
formas de exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas 
similares à escravatura, à servidão ou à remoção de órgãos).

Elementos do tráfico de crianças
No caso do tráfico de crianças, a definição não inclui o elemento MEIO, mas apenas o ATO 
e o FIM DA EXPLORAÇÃO.

A irrelevância do consentimento da vítima
O Protocolo sobre Tráfico de Pessoas salienta que, quando os MEIOS estão presentes, o 
consentimento da vítima é irrelevante.



COMPILAÇÃO DE CASOS - QUESTÕES PROBATÓRIAS EM CASOS DE TRÁFICO DE PESSOAS2

Mais de 10 anos após o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas ter entrado em vigor, vários 
países já o adotaram.1 Apesar do alto número de Estados terem adotado o Protocolo e do 
número crescente de países que adotaram leis nacionais que criminalizam o tráfico de 
pessoas,2 sua implementação ainda é um desafio. As questões probatórias estão entre os 
problemas mais urgentes que os sistemas de justiça criminal enfrentam ao investigar e 
julgar casos de tráfico de pessoas.
Como em todo crime, os casos podem obter êxito ou fracasso de acordo com a qualidade 
e adequação das provas apresentadas. Contudo, nos casos sobre tráfico de pessoas há 
questões probatórias particularmente complexas, muitas das quais dependem da natureza 
específica deste crime encoberto e do comportamento das vítimas, cujo depoimento 
é muitas vezes a peça central da prova. Portanto, uma compreensão das questões e a 
capacidade de aprender com processos reais em que essas questões desempenharam 
algum papel é fundamental. Esta Compilação de Casos visa apoiar o direito penal e outros 
profissionais para resolver os problemas que surgem frequentemente na investigação de 
casos de tráfico, permitindo-lhes basear-se em jurisprudência de outras jurisdições que 
enfrentaram problemas semelhantes.
Entretanto, o objetivo desta Compilação não é instruir os profissionais categoricamente 
sobre como conduzir os processos, mas em vez disso apresentar questões probatórias 
junto com padrões, e descrever como diferentes jurisdições as abordaram. Esta abordagem 
reconhece que às vezes não há apenas uma resposta para uma pergunta, mas que há 
valor agregado na apresentação de uma abundância de possibilidades que servem para 
fomentar um maior reconhecimento das questões e para apresentar ao profissional um 
arsenal de possíveis soluções criativas.
Os casos analisados são extraídos principalmente do Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC. Além disso, o UNODC organizou uma Reunião 
do Grupo de Especialistas que reuniu profissionais de diferentes regiões do mundo e 
vários sistemas jurídicos para analisar os casos existentes e fornecer casos especiais 
complementares de suas respectivas jurisdições.
Além dos casos relacionados ao tráfico de pessoas, esta Compilação também examinou os 
casos de “crimes correlatos”, como escravidão, trabalho forçado e servidão involuntária.3 

Eles são relevantes por vários motivos: em primeiro lugar, são crimes estreitamente 
interligados no que tange a valores semelhantes de autonomia, liberdade humana e 
dignidade.4 Nesse sentido, torna-se instrutivo o fato de que algumas leis ou emendas que
______________

1 Em 01/08/2016, o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas tinha 169 membros, link: https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-a&chapter=18&clang=_en. A entrada em vigor do Protocolo 
sobre Tráfico de Pessoas também teve impacto nos desenvolvimentos regionais que levaram à promulgação de uma 
série de convenções e instrumentos regionais, o que inclui a Convenção do Conselho da Europa para a Luta contra 
o Tráfico de Pessoas; Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à 
prevenção e luta contra o tráfico de pessoas e à proteção das vítimas, que vincula os membros da União Europeia; Declaração 
da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) sobre o Combate ao Tráfico de Pessoas; Acordo da 
Comunidade de Estados Independentes (CEI) sobre a Cooperação na Luta Contra o Tráfico de Pessoas, Órgãos Humanos e 
Tecidos e o programa de cooperação da entidade; a Estratégia Árabe Abrangente para o Combate ao Tráfico de Pessoas de 
2012 e a Lei Modelo da Liga Árabe sobre Combate ao Tráfico de Pessoas de 2012; Plano de Trabalho da Organização dos 
Estados Americanos (OEA); a Convenção da ASEAN contra o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças, e mais.

2 Cerca de 173 dos 193 países possuem legislação que criminaliza o tráfico de pessoas (Relatório Global sobre o Tráfico de 
Pessoas, UNODC 2016).

3 Esses crimes podem ser objeto de outras convenções internacionais, como a Convenção sobre Trabalho Forçado 
ou Obrigatório, 39 UNTS 55, OIT 29, Convenção sobre a Escravatura, 60 LNTS 253 e a Convenção Suplementar sobre 
a Abolição de Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura, 226 UNTS 3.

4 Os termos “dignidade humana” ou “direitos humanos e liberdades” aparecem em várias leis de tráfico e, por 
exemplo, no artigo 7 da lei de tráfico do Sudão; o preâmbulo da lei de tráfico da Indonésia; o Artigo 2 da lei de tráfico da 
Moldávia de 2005; lei da Colômbia contra o tráfico desde agosto. O termo “dignidade humana” também aparece na seção 2 da 
lei de tráfico de pessoas nas Filipinas, de 2012. Em várias leis, tanto tráfico como “crimes correlatos” aparecem em capítulos 
que tratam de “Ofensas contra a Humanidade” (Capítulo 8 do Código Penal da Austrália, que inclui as Divisões 270 sobre 
“Condições Escravas e Condições Semelhantes à Escravidão” e 271 que inclui “Tráfico de Pessoas e Servidão por Dívida”) ou 
“Violações de Liberdade” (Seção 7 da Parte 2 da lei criminal de Israel, que inclui o tráfico de pessoas, manutenção de uma 
pessoa em condições de escravidão, trabalho forçado, rapto com o propósito de tráfico de pessoas).



CONTEXTO 3

tratam do tráfico de pessoas foram legisladas com base em uma série de tais crimes.5 Em 
segundo lugar, esses crimes correlatos são fins de exploração de acordo com o Protocolo 
sobre Tráfico de Pessoas e, como tal, sua análise na jurisprudência tem muito a ensinar. 
Finalmente, problemas probatórios semelhantes podem surgir nesses casos. Na mesma 
linha, esta Compilação inclui casos selecionados de crimes de prostituição com elementos 
semelhantes ao tráfico de pessoas em sua gravidade.

Basear-se na jurisprudência sobre crimes correlatos não implica advogar um 
enfraquecimento das distinções entre esses crimes e aqueles sobre tráfico de pessoas. A 
polícia, os promotores e os juízes ainda devem decidir qual crime é relevante, com base 
nos elementos de cada um desses crimes e em como eles se encaixam com mais precisão 
no quadro factual de determinado caso. No entanto, seja qual for a decisão tomada, 
muitas vezes uma semelhança entre questões probatórias e soluções pode permitir 
que os profissionais aprendam com os crimes correlatos. Quando um caso específico é 
apresentado na Compilação, as acusações são esclarecidas.

A maioria dos casos incluídos na Compilação gira em torno do tráfico de pessoas para 
exploração sexual ou para exploração de mão de obra, já que esses parecem ser os casos 
mais amplamente analisados pelos Tribunais até o momento.

Como o objetivo desta Compilação é tratar de questões probatórias específicas ao tráfico 
de pessoas, ela não inclui uma análise acerca das questões probatórias de âmbito geral, 
como a admissibilidade das confissões dos réus, ônus da prova ou competência das 
testemunhas, a menos que elas incluam aspectos especialmente relevantes aos casos de 
tráfico de pessoas ou crimes correlatos.

Há casos onde os nomes dos réus são citados, ao passo que em outros há menção apenas 
a números, de acordo com as regras e procedimentos do país em questão.

Durante a Reunião do Grupo de Especialistas realizada para revisar a Compilação, várias 
sugestões foram feitas para inclusão de tópicos adicionais. Entre eles, o crime organizado, 
réus corporativos, funcionários públicos como réus e casos que envolvem corrupção. Além 
disso, o tema do tráfico transnacional de pessoas mereceria avaliação profunda, assim 
como as questões de casamento ou adoção como ferramentas do tráfico, e da maternidade 
por substituição ou o problema do aborto forçado,6 no contexto do tráfico. Ademais, 
peculiaridades que são essenciais na distinção entre o tráfico de pessoas e outros crimes, 
tais como “mera” exploração laboral ou crimes de prostituição, também poderiam justificar 
uma discussão profunda e dedicada.

Apesar da importância desses tópicos, decidiu-se, entretanto, deixá-los para futuras 
Compilações de Casos, devido às suas complexidades, e também para limitar a extensão 
da ferramenta atual. Ainda assim, esta Compilação pode fazer alusão a certos aspectos 
desses tópicos, como, por exemplo, o crime organizado é abordado na seção que explora 
“a cadeia de tráfico”.

Embora a maior parte das fontes citadas na Compilação sejam processos judiciais, livros, 
relatórios, também são usados artigos e manuais como material de referência sempre que 
eles puderem enriquecer a compreensão das questões aqui apresentadas.

______________
5 Além da legislação em Israel e na Austrália, ver também, por exemplo, o Direito Penal norueguês em que os 

crimes de tráfico e escravização são consecutivos (seções 224 e 225), e o Direito Penal finlandês onde as privações 
de liberdade e tráfico são consecutivas (Capítulo 27, seções 1 e 3).

6 Consulte, por exemplo, os relatórios do Relator Nacional dos Países Baixos (Netherlands National Rapporteur 
reports) em: https://www.dutchrapporteur.nl/Publications/RemovalofOrgansandForcedSurrogacy/index.aspx e 
https://www.dutchrapporteur.nl/Publications/CaseLawonTraffickinginHumanBeings/index.aspx (páginas 55, 56 
e 116).
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1.2 Mandato e procedimento

Como guardião da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
e seus Protocolos Complementares, entre eles o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, o 
UNODC tem o mandato de apoiar os Estados Membros na implementação desses 
instrumentos. Esse apoio inclui esforços para prevenir e combater o tráfico de pessoas; 
proteger e auxiliar as vítimas do tráfico; processar aqueles que traficam pessoas, ao manter 
a justiça e assegurar uma resposta eficaz da justiça criminal; e promover a cooperação 
entre os Estados e outras partes interessadas para concretizar esses objetivos.

Embora a ratificação do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas tenha aumentado anualmente, 
e atualmente a maioria dos países tenha legislação contra o tráfico de pessoas, a aplicação 
dessas leis tem sido limitada. O Relatório Global do UNODC de 2012 sobre Tráfico de 
Pessoas7 revelou que, dos 132 países contemplados entre 2007 e 2010, 16% não registraram 
uma única condenação por crimes de tráfico e 23% registraram menos de 10 condenações. 
O Relatório Global do UNODC de 20148 confirmou essas descobertas. Dos 128 países 
contemplados entre 2010 e 2012, 15% não registraram sequer uma condenação e 40% 
relataram ter tido menos de 10 condenações. O número baixo e contínuo de condenações 
também é acompanhado pelos dados coletados pelo UNODC para o Relatório Global de 
2016.

Com relação aos processos e condenações praticados internacionalmente, atualmente 
muito pouco se sabe sobre como os profissionais aplicam suas legislações para combater 
o tráfico de pessoas, quais são as características de processos bem-sucedidos e quais são 
os principais impedimentos para a implementação das leis.

Para ajudar os países a cumprir suas obrigações no âmbito do Protocolo sobre Tráfico 
de Pessoas, o UNODC desenvolveu o Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas (www.unodc.org/cld), que é uma coleção de livre acesso, disponível sobre tráfico 
de pessoas, crimes correlatos e condenações em todo o mundo. Lançado em outubro de 
2011, o Banco de Dados de Jurisprudência permite que juízes, promotores, formuladores 
de políticas, pesquisadores e outros protagonistas que atuam no combate ao tráfico 
aprendam com padrões, dilemas e soluções em outras jurisdições. O objetivo final do 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas é aumentar o número de 
investigações, processos e condenações no âmbito global. Em agosto de 2016, o Banco de 
Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas continha informações sobre cerca de 
1.311 casos de tráfico de mais de 90 jurisdições e três Tribunais supranacionais/órgãos 
de tratados.

O Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas foi reconhecido pelo Grupo 
de Trabalho sobre Tráfico de Pessoas, que adotou, em sua quarta sessão em 2011, uma 
recomendação à Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional, que “a Conferência deveria solicitar aos representantes dos 
Estados que apoiassem e enviassem casos ao Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas, a fim de analisar e identificar novas tendências e boas práticas a partir 
desses casos.”9

Em consonância com esta recomendação, em setembro de 2012, o UNODC convocou 
uma Reunião do Grupo de Especialistas para o desenvolvimento mais robusto do Banco 
de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC para solicitar opinião 
de especialistas sobre as próximas etapas do Banco de Dados. A Reunião do Grupo 
______________

7 O Relatório Global do UNODC sobre Tráfico de Pessoas, 2012. Disponível em: http://www.unodc.org/docu-
ments/data-and-analysis/glotip/Trafficking_in_Persons_2012_web.pdf.

8 O Relatório Global do UNODC sobre Tráfico de Pessoas, 2014. Disponível em: https://www.unodc.org/docu-
ments/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf.

9 CTOC/COP/WG.4/2011/8, parágrafo. 49.
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de Especialistas, que agrupou profissionais de organizações governamentais e da sociedade 
civil, acadêmicos e escritórios de advocacia, recomendou o desenvolvimento de vários 
produtos secundários, entre eles uma compilação de casos de tráfico.

O UNODC convocou, de 6 a 8 de maio de 2014, em sua sede em Viena, uma Reunião 
do Grupos de Especialistas dedicada à criação da Compilação. A reunião contou com 
especialistas da Argentina, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Canadá, Colômbia, 
Egito, Finlândia, França, Alemanha, Japão, Quênia, Países Baixos, Nigéria, Filipinas, 
Sérvia, Tailândia, Reino Unido e Estados Unidos da América.

A reunião permitiu que os participantes especialistas apresentassem ao UNODC casos 
adicionais, análises profundas de casos selecionados e fornecessem comentários sobre a 
Compilação de Casos em termos de formato, organização, questões abordadas, natureza 
dos casos utilizados e seu âmbito geográfico. Vários especialistas da Índia, Israel, Noruega, 
Federação Russa, Suazilândia e Tonga, que infelizmente não puderam comparecer à 
Reunião do Grupo de Especialistas, também concordaram em avaliar o Anteprojeto da 
Compilação e forneceram comentários e casos adicionais ao UNODC.

1.3 Desafios no desenvolvimento desta Compilação 
         de Casos sobre questões probatórias 

Uma compilação de casos probatórios pode enfrentar dificuldades específicas em sua 
tentativa de fornecer uma ferramenta prática para os profissionais da área. Para permitir 
que os profissionais avaliem as vantagens e limitações desta Compilação de Casos, esta 
seção foca em vários problemas emblemáticos, alguns dos quais foram abordados na 
introdução acima. Existem vários obstáculos naturais que podem obstruir o processo de 
aprendizagem entre as jurisdições nacionais.

Em primeiro lugar, a jurisprudência segue a legislação, que pode variar entre os Estados, 
impondo limites naturais ao que pode ser aprendido diretamente de jurisdição a jurisdição. 
As leis nacionais podem diferir quanto a elementos do delito, normas probatórias em geral,10 
normas probatórias especiais em casos de tráfico,11 e diferentes princípios de direito penal 
substantivo e direito processual.

Além disso, os sistemas jurídicos podem diferir de maneiras que afetam as provas, como os 
sistemas de direito comum e direito civil. Essas diferenças podem se referir, por exemplo, 
à função do juiz, ao papel das regras de exclusão que limitam a admissibilidade da prova 
e, embora ambos os sistemas se baseiem em provas orais e escritas, o direito comum tem 
uma clara preferência por depoimentos orais, enquanto os sistemas de direito civil exibem 
uma preferência por documentos escritos. Além disso, enquanto nos sistemas de direito 
comum, por via de regra, a coleta de provas ocorre antes de um julgamento, em sistemas

______________
10 Alguns exemplos: as pessoas podem testemunhar contra familiares? O depoimento de uma pessoa é suficiente 

para condenar o réu e, em caso afirmativo, em quais condições? Mulheres ou crianças podem testemunhar e, em 
caso afirmativo, em quais condições?

11 Algumas leis nacionais incluem disposições explícitas sobre questões probatórias no tráfico de pessoas, como a 
irrelevância de comportamentos sexuais passados (ver lei das Filipinas nº 10364, seção 17-B); expressar declarações 
pelas quais é irrelevante para determinados crimes se a fuga é possível ou não, ou se a vítima tentou ou não escapar 
(ver Código Penal da Austrália, seções 270.4 (3) e 270.6 (3)); que prova é relevante em casos de escravidão ou tráfico 
(veja as seções 270.10 e 271.11A do Código Penal australiano) ou quais provas são relevantes para determinar se a 
exploração ocorreu (ver Código Penal canadense, seção 279.04 (2)). A Lei nº 8 de 2010 contra o tráfico de pessoas 
do Quênia contra a exploração sexual refere-se a delitos sob a lei de ofensas sexuais de 2006, que, em sua seção 
34, estabelece que nenhuma prova de caráter e histórico sexual anterior da vítima, além de provas relativas à 
experiência sexual ou conduta em relação à ofensa que está sendo julgada, será aduzida a menos que em uma 
solicitação ao Tribunal.
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de direito civil, a coleta de provas pode se estender ao período durante o processo de 
julgamento, já que o juiz é o principal coletor de provas; e ao considerar que os sistemas 
de direito civil se baseiam em um sistema de precedentes para manter a uniformidade, 
as jurisdições de direito civil não interpretam os precedentes como conclusivos.12 Essa 
complexidade é acentuada dada à existência de sistemas mistos, que adotam elementos 
do direito comum e do direito civil, como, por exemplo, os da Finlândia, do Japão ou das Filipinas.

Essas diferenças podem limitar o que um sistema pode aprender com o outro. Assim, 
se a vítima tem muito medo de prestar depoimento, uma solução adotada por uma 
jurisdição de direito civil, por meio da qual declarações escritas são admissíveis em vez de 
depoimento, pode ser inaceitável em um sistema de direito comum, a menos que esteja em 
conformidade com uma exceção probatória aceita.13 Da mesma forma, uma solução adotada 
por um sistema de direito civil, segundo a qual o juiz pode realizar o questionamento de 
uma testemunha amedrontada, a fim de encorajá-la a ser mais cooperativa, pode ser 
inaceitável em um sistema de direito comum. Por outro lado, a solução criativa de um 
tribunal de direito comum para admitir provas que tenham a sua origem em boatos pode 
ser totalmente desnecessária em um tribunal de direito civil, no qual o juiz pode avaliar as 
provas livremente.

Os sistemas de direito comum e de direito civil não são os únicos sistemas legais coesos 
em todo o mundo. Outros exemplos podem ser encontrados em países que adotam 
leis religiosas ou reconhecem certas formas de direito consuetudinário.14 Os sistemas 
nacionais também podem diferir no sistema adjudicativo que escolherem, com algumas 
jurisdições que relegam isso a um juiz, enquanto outros dependem de um júri para julgar 
fatos enquanto o juiz dá instruções ao júri sobre a lei. Isso também pode ter impacto sobre 
questões probatórias e especialmente em jurisdições que exigem que o veredito do júri seja 
unânime. Os jurados também podem ser mais relutantes em condenar nos casos em que 
as vítimas não testemunham, mesmo que a legislação pertinente permita isso.

Os sistemas nacionais também podem variar em suas abordagens em relação às convenções 
internacionais, como os “sistemas monistas” que incorporam normas das convenções 
ratificadas diretamente, sem a necessidade de legislação nacional complementar, e 
“sistemas dualistas”, que necessitam de legislação nacional adicional mesmo após a ratificação.15

Como mencionado anteriormente, apesar desses obstáculos, a estrutura normativa comum 
fornecida pelo Protocolo sobre Tráfico de Pessoas visa auxiliar os Estados a preencher pelo 
menos algumas das lacunas entre eles, ao fornecer terminologia e conceitos unificados. 
Além disso, pelo menos no que diz respeito aos sistemas de direito civil e comum, parece 
haver um amplo consenso de que, com o passar do tempo, houve uma convergência 
entre eles, juntamente com o desenvolvimento de sistemas mistos com elementos que 
dialogam entre si.16 Assim, uma distinção hermeticamente selada entre os sistemas não 
está fundamentada na realidade. Por exemplo, enquanto os sistemas de lei civil não 
atribuem força conclusiva ao precedente, os juízes e advogados ainda usam outros casos 
para sustentar suas ações judiciais; enquanto os sistemas de direito civil não excluem os  
______________

12 Veja Lundmark, Mapeando as diferenças entre o Direito Comum e o Direito Civil (Charting the Divide between 
Common and Civil Law) publicado pela Oxford University Press em 2012 e Capowski, “Reformas Processuais e 
Probatórias da China, A Regras Federais de Provas e a Harmonização do Direito Civil e do Direito Comum (China’s 
Evidentiary and Procedural Reforms, The Federal Rules of Evidence and the Harmonization of Civil and Common Law)”, 
47 Boletim de Direito Internacional do Texas (Texas International Law Journal) em 2012, 455, 459-466.

13 Sistemas mistos como o Quênia podem permitir a admissão de declarações de testemunhas de acordo com as 
seções 154 e 156 do Código de Processo Criminal do Quênia, em conjunto com a seção 34 da lei de provas.

14 Um exemplo é a Nigéria, que, além do direito comum, do direito civil e da lei islâmica, inclui como fonte o 
direito consuetudinário, derivado de normas e práticas tradicionais indígenas, o que inclui reuniões de resolução de 
conflitos. Veja: http://elearning.trree.org/mod/page/view.php?id=142.

15 Esse contraste é menos claro do que parece, já que, mesmo nos sistemas monistas, os detalhes podem precisar 
ser completados pela legislação.

16 Consulte Lundmark, ibid. p. 37.
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testemunhos que tenham sua origem em boatos, suas fragilidades podem ser levadas 
em consideração pelo juiz na avaliação de sua influência. Além disso, claramente, o 
aprendizado ocorre relacionado a padrões encontrados em certos tipos de provas em todas 
as jurisdições. Por fim, algumas das soluções que os tribunais descobriram para lidar com 
as fragilidades na fundamentação da prova de um caso podem se enquadrar em diferentes 
sistemas jurídicos.

Outra limitação encontrada às vezes é que, em muitos sistemas judiciais, as questões 
e decisões probatórias não fazem parte da decisão por escrito do Tribunal. Além disso, 
mesmo quando os casos apresentam questões probatórias, a análise pode ser curta, sem 
uma longa discussão acerca da matéria probatória. Acrescente-se que, nos Estados com 
um sistema de júri, pode não haver julgamentos gravados nos Tribunais de primeira 
instância, de forma que um julgamento será escrito e divulgado apenas em caso de 
interposição de recurso. Nesses casos, o recurso pode ser sobre uma questão restrita, de 
modo que, embora certas provas possam ser mencionadas, nem sempre sabemos o quanto 
isso foi importante na decisão original de primeira instância. Tampouco temos sempre 
conhecimento de todas as provas inerentes ao caso.

Entretanto, mesmo nos casos em que não há uma decisão formal e direta, uma descrição 
dos tipos de provas apresentadas e os tipos de questões abordadas pode fornecer 
informações valiosas aos profissionais.

As decisões completas sobre os casos nem sempre foram disponibilizadas para os casos 
discutidos nesta Compilação de Casos. Dessa forma, apesar de a análise ser fundamentada 
em decisões completas, quando disponíveis, em alguns casos contamos com registros 
no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC, resumos de 
especialistas e análises fornecidas para os propósitos desta Compilação de Casos, embora 
tenhamos tentado focar em casos completos.

Nos casos em que não houve uma decisão final e com o objetivo de os profissionais 
avaliarem a natureza do material de origem, esse fato é mencionado em uma nota de 
rodapé. Além disso, tomamos o cuidado de mencionar como o Tribunal utilizou certas 
provas e, quando há uma dúvida, ela é mencionada.

1.4 A metodologia da análise de casos
A análise de questões probatórias na jurisprudência é caracterizada pela complexidade. As 
decisões explícitas sobre questões probatórias são geralmente proferidas em Tribunais de 
Primeira Instância, ao invés de Tribunais de Segunda Instância, cujas decisões são mais 
comumente divulgadas. A acessibilidade limitada às decisões de Tribunais de Primeira 
Instância impacta na abrangência das decisões judiciais sobre as quais podemos nos 
apoiar. Além disso, alguns dos vereditos nos casos foram concisos e não incluíram uma 
análise explícita de questões probatórias ou mesmo uma confiança explícita nas diversas 
provas mencionadas. No entanto, considerou-se que mesmo esses casos ainda podem ser 
valiosos para os profissionais, se incluírem descrições dos tipos mais comuns de prova, 
problemas probatórios e soluções que os Tribunais de Justiça apresentaram para esses problemas.

Tendo em vista essa realidade, a análise de casos nesta Compilação de Casos não se limita 
a decisões judiciais diretas sobre questões probatórias, mas também abrange descrições do 
mosaico de provas que levaram a condenações, juntamente com os problemas probatórios 
que surgiram e as soluções que os Tribunais apresentaram. O raciocínio por trás disso é 
que, em casos de tráfico, o mosaico de provas tende a se repetir, de modo que comprovar 
certos tipos de provas, os problemas que elas suscitam e as soluções encontradas pode 
ter valor para profissionais de outros países que podem ter tido experiências em cenários 
semelhantes em suas jurisdições, mas nunca perceberam que eles faziam parte de um 
padrão mundial, típico dos casos de tráfico.
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Portanto, a Compilação de Casos analisa casos nos seguintes contextos:

1. A questão probatória é levantada e discutida explicitamente. Constituem exemplos: 
perguntas como quando e com quais propósitos as opiniões de especialistas podem 
ser utilizadas; quando o histórico sexual de uma vítima pode ser apresentado em 
forma de prova; quando um caso não for encerrado, embora a vítima principal não 
seja uma testemunha. Dentro dessa categoria, pode haver sentenças diretamente 
relevantes para o caso ou aquelas mencionadas por acaso.

2. Um elemento de prova é mencionado, mas não há análise explícita de uma questão 
legal em relação a ele. Às vezes, aparece como parte do mosaico de provas, sem um 
comentário explícito, o que sugere que foi considerado relevante para a condenação; 
às vezes, aparece em conjunto com uma breve declaração do Tribunal em que 
é admissível ou relevante, ou admissível apesar de falhas ou não prejudica a 
credibilidade de uma testemunha ou de outro elemento de prova.17

3. Às vezes, um elemento de prova pode ser mencionado pelo Tribunal como um fato 
tangencial, onde não está claro se foi usado como parte do mosaico de provas para 
obter uma condenação ou levar a uma absolvição.

Tendo em vista esse conjunto de possibilidades, foi feito um esforço para analisar cada caso 
meticulosamente e observar como cada peça de prova foi tratada pelo Tribunal: como parte 
de uma decisão explícita e direta pertinente ao caso; como um comentário circunstancial; 
como parte do mosaico de provas mencionadas pelo Tribunal como relevante para a 
condenação ou absolvição; como um fato tangencial não claramente relevante para a 
decisão.

A Compilação de Casos também tenta analisar com que finalidade determinada prova foi 
considerada relevante. Quando determinada prova se refere a um elemento específico do 
crime, isso é mencionado; quando está ligada à condenação em geral, isso é observado; 
quando é relevante para a sentença, isso é enfatizado.

Embora a Compilação de Casos se concentre em condenações, quando considerados 
relevantes e na medida em que se tornam disponíveis para os autores, ela também 
busca citar casos que resultam em absolvições e aqueles em que a acusação ou a polícia 
decidiram não prosseguir com determinado caso. Há também uma tentativa de valorizar a 
Compilação de Casos. Destaca-se, assim, casos em que diferentes juízes em um Tribunal 
discordaram ou casos em que há divergências entre os Tribunais de Primeira Instância e 
os Tribunais de Segunda Instância.

1.5 Estrutura da Compilação de Casos
Como pode ser visto no sumário, a Compilação de Casos abordará primeiro os tipos 
de provas que podem ser usadas no contexto de levar ao Tribunal um caso de tráfico 
de pessoas ou crimes correlatos, sejam testemunhais, documentais ou “provas reais”. 
Em seguida, será apresentado o que chamamos de “mosaico de provas”, o que inclui 
uma discussão sobre as circunstâncias que podem contribuir para uma condenação, se 
comprovada pelo Tribunal (como violência, vulnerabilidades ou restrições à liberdade); 
uma análise sobre as circunstâncias que podem potencialmente enfraquecer o caso (por 
exemplo, a aparente liberdade de circulação da vítima). A seção seguinte da Compilação 
aborda os desafios probatórios particularmente difíceis, como investigar toda a cadeia do 
tráfico; casos em que a exploração nunca aconteceu; e, finalmente, porque merece atenção

______________
17 Exemplos de tal tratamento pelos Tribunais podem ser ao mencionar declarações contraditórias das vítimas 

sem decidir expressamente sobre seu impacto na credibilidade ou mencionar a submissão de um parecer de um 
especialista como um antropólogo ou psicólogo, sem uma decisão expressa sobre sua admissibilidade ou relevância.
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especial, uma seção sobre como lidar com o cenário de consentimento da vítima. A última 
parte da Compilação de Casos consiste na análise profunda de casos que reúnem a 
variedade de questões probatórias que podem surgir em casos reais.

A lógica geral por trás da estrutura da Compilação de Casos é esclarecer ao leitor como 
melhor “elaborar um processo” sobre tráfico de pessoas ou crimes correlatos. Para usar 
uma metáfora para essa estrutura, ela pode ser comparada a um manual sobre como 
construir uma casa. Os “tipos de provas”, apresentadas no início da Compilação de Casos, 
são como as ferramentas usadas em uma empreitada desse porte; o “mosaico de provas” 
pode ser comparado a uma série de materiais de construção que, juntos, contribuem para 
a construção da casa: os materiais não são todos da mesma importância ou centralidade, 
mas cada um tem a capacidade de dar sustentação ao edifício. E a “análise aprofundada 
do caso” no final mostra como ferramentas e materiais reúnem tudo para construir a casa 
propriamente.

Portanto, a Compilação de Casos pode ser interpretada como um conjunto coerente, do 
começo ao fim, com o intuito de ajudar um profissional a entender como “construir” a 
casa de provas necessárias para levar a uma condenação. Porém, a Compilação de 
Casos também pode ser utilizada por profissionais que desejam se concentrar em um 
aspecto probatório específico relevante para o caso em questão. Para facilitar esse uso, os 
detalhes dos casos são frequentemente repetidos quando usados em diferentes seções da 
Compilação.

 

 





2. Tipos de provas

2.1 Introdução
Os casos de tráfico de pessoas e crimes correlatos analisados nesta Compilação de Casos 
se baseiam em vários tipos de prova, o que inclui provas testemunhais, documentais e 
provas “reais”. A prova testemunhal é a prova dada na forma de testemunhos que podem 
ser obtidos de fontes como vítimas, acusados, autoridades, especialistas e testemunhas 
oculares, como vizinhos, clientes ou membros da família. A prova documental pode incluir 
registros financeiros e de negócios, contratos, e-mails, mensagens de texto ou notas 
fiscais. A prova “real” pode incluir o comportamento da testemunha, fotografias, materiais 
biológicos, vestígios, impressões digitais e outras provas obtidas na cena do crime.

Aparentemente, a forma mais comum de prova usada para condenação no caso de tráfico 
de pessoas é a testemunhal. Assim, a prova testemunhal foi crítica na maioria dos casos 
analisados para esta Compilação de Casos. Em especial, o testemunho da vítima parece 
ser a fonte de prova mais confiável em casos de tráfico de pessoas. Os casos de tráfico 
costumam depender da disponibilidade/qualidade do depoimento da vítima. No entanto, 
como veremos abaixo, o depoimento da vítima costuma ser caracterizado por fragilidades. 
Essas fragilidades podem criar desafios para os profissionais do sistema de justiça penal, 
e podem criar obstáculos para condenações bem-sucedidas.

O capítulo a seguir analisa os problemas relacionados aos tipos de provas que podem 
potencialmente ser usadas em casos de tráfico de pessoas e fornece aos profissionais as 
ferramentas necessárias para superar possíveis desafios probatórios.

2.2 Depoimento da vítima
Apesar de várias formas de provas serem usadas nos casos de tráfico de pessoas, em 
muitos casos ao redor do mundo, o principal elemento de prova é o depoimento da vítima.18 
De fato, muitas vezes esse pode ser o único, ou o principal, elemento de prova disponível. 
Mesmo quando outros tipos de prova são apresentados, o depoimento da vítima costuma 
ser necessário para esclarecê-los. Por exemplo, ainda que opiniões de especialistas médicos

______________ 
18 Ver Relator Nacional sobre Tráfico de Pessoas e Violência Sexual contra Crianças (2014). Tráfico de Pessoas: 

Visível e Invisível II. Resumo do Relatório Quantitativo 2008-2012. Haia: Relator Nacional (National Rapporteur on 
Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children (2014). Trafficking in Human Beings: Visible 
and Invisible II. Summary of the Quantitative Report 2008-2012. Haia: National Rapporteur), pp. 16-17, no qual 
uma análise de 77 investigações em 2012 mostrou que as investigações criminais dependem, em grande parte, dos 
depoimentos das vítimas.
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possam provar a existência de hematomas ou ferimentos no corpo da vítima, com 
frequência, somente a própria vítima pode explicar como eles foram causados. No entanto, 
na maioria das vezes, os sistemas e os envolvidos em sistemas de justiça criminal podem 
depender demais das declarações das vítimas, circunstâncias nas quais provas adicionais 
podem estar disponíveis, porém mais difíceis de coletar. 

Entretanto, muitos desafios estão ligados aos depoimentos das vítimas em casos de tráfico 
de pessoas. Alguns depoimentos de vítimas não parecem ser sinceros, diretos e resolutos, 
mas, parecem sim, inconsistentes, irracionais, pouco convincentes ou claramente falsos. 
Em alguns casos, não há nenhuma outra prova confiável que corrobora o depoimento. 
Além disso, nem sempre as vítimas se dispõem a relatar o crime, e pode não haver nenhum 
depoimento disponível da vítima ou apenas depoimento limitado. 

A próxima parte se concentra em como os vários problemas relacionados aos depoimentos 
da vítima foram tratados pelos Tribunais do mundo todo.

2.2.1 Fragilidades comuns do depoimento da vítima

2.2.1.1 Declarações inconsistentes e informações totalmente falsas

Nos casos de tráfico de pessoas, as declarações das vítimas costumam ser inconsistentes 
e até incluem informações totalmente falsas. Ainda que, de modo geral, a consistência da 
declaração de uma vítima seja um elemento importante a ser considerado nos Tribunais 
para avaliar sua credibilidade, em casos de tráfico de pessoas, as inconsistências podem 
surgir por uma série de motivos que vão além da falta de credibilidade.

Inconsistências da vítima como um problema crônico

Ao abordar a prevalência de declarações inconsistentes ou de afirmações falsas por parte das 
vítimas em casos de tráfico de pessoas, os membros da Reunião do Grupo de Especialistas 
do UNODC para elaboração desta Compilação (que aconteceu entre 6 e 8 de maio de 2014) 
compartilharam as seguintes ideias:

• “As inconsistências da vítima são normais no contexto do tráfico de pessoas.”

• “As inconsistências e as informações falsas são um problema crônico em casos de tráfico.”

• “O depoimento da vítima é sempre o elo fraco em um caso.”

• “Em casos de tráfico de pessoas, é um desafio julgar o caso em meio às fragilidades, e não 
julgar as fragilidades no caso.”

Como veremos nos casos descritos a seguir, as inconsistências entre os depoimentos 
podem surgir de uma série de motivos, entre eles lapsos de memória, confusão em relação 
à cadeia de acontecimentos ou reações traumáticas.19 Além disso, as vítimas podem temer 
que seus exploradores as prejudiquem ou suas famílias. Em alguns casos, pode ser que as 
vítimas tenham parentesco com os traficantes ou podem sentir amor ou lealdade em relação 
a eles. Em outros casos, elas foram forçadas pelos traficantes a contar uma determinada 
história; e ainda em outros casos, pode ser que as vítimas não confiem em quem as está 
interrogando. Esses sentimentos e lealdades podem apresentar complexidades para os 
procuradores que tentam se basear no depoimento da vítima e podem voltar a surgir 
quando as vítimas enfrentam seus traficantes no Tribunal.
Os Tribunais de várias jurisdições no mundo todo alcançaram diferentes soluções para 
enfrentar esse problema e para fazer a diferenciação entre (vítimas) testemunhas confiáveis 
e não confiáveis, de acordo com as circunstâncias de cada caso em particular.
______________
19 Ver Lindholm, Polícia, Prática e Pesquisa (2014): “Adolescentes exploradas no comércio sexual: informatividade 
e ambiguidade em entrevistas investigativas”, Prática e Pesquisa Policial: Um Boletim Internacional (Police, Practice 
and Research (2014): “Adolescent girls exploited in the sex trade: informativeness and evasiveness in investigative 
interviews”, Police Practice and Research: An International Journal), DOl:10.1080/15614263.2014.880839.
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A seguir, mostramos vários exemplos de casos nos quais as vítimas se contradisseram ou 
até mesmo disseram inverdades, e ainda assim os Tribunais as consideraram confiáveis 
em reconhecimento às razões que podem ter levado a tal comportamento. A análise dos 
diversos Tribunais é instrutiva ao oferecer ferramentas para que os profissionais lidem 
com fragilidades no depoimento da vítima.

O caso Correa Perea (Argentina)20 envolveu o tráfico de três meninas menores de idade 
para exploração sexual, no qual os dois réus usaram ameaças, violência e intimidação 
para controlar as vítimas. O Tribunal percebeu pequenas contradições no depoimento 
de uma das vítimas, mas considerou o depoimento da vítima confiável o suficiente para 
provar, pelo menos em parte, o recrutamento, alojamento, abuso e subjugação, exigidos 
para a condenação por tráfico de pessoas. Prova adicional desse caso incluía o depoimento 
de outras duas vítimas, autoridades do sistema judicial e a mãe de uma das vítimas. Ao 
se basear no depoimento da vítima, o Tribunal levou em consideração o intervalo entre os 
quatro momentos nos quais o depoimento dela foi dado, as motivações humanas por trás 
das contradições, entre elas o medo, e a compreensão do Tribunal acerca do funcionamento 
da psique humana, que normalmente tenta apagar acontecimentos difíceis. O depoimento 
de apoio também pode ter sido importante na avaliação do Tribunal. Os dois réus foram 
condenados por tráfico de menores para exploração sexual e por promover a prostituição 
de menores.

Em López López (Argentina),21 dois réus, um homem e uma mulher, administravam um 
bordel no qual meninas menores de idade eram sexualmente exploradas. Duas das vítimas 
tinham parentesco com a ré; uma delas era sua filha e a outra era sua sobrinha. As duas 
vítimas se contradisseram grosseiramente em seus depoimentos em comparação com as 
declarações que haviam dado durante a investigação. O Tribunal expressou compreender 
os efeitos da relação da família sobre o comportamento das vítimas,22 e concluiu que havia a 
possibilidade das vítimas não contarem a verdade, para não causarem qualquer problema 
à ré. A prova, nesse caso, não se baseou apenas no depoimento dessas vítimas; ela incluiu 
uma declaração do proprietário da casa alugada que servia de bordel, depoimento de outras 
vítimas que não tinham parentesco com os réus e uma avaliação psicológica de uma das 
vítimas, feita por um especialista, que apontava indícios de abuso psicoemocional e sexual. 
Os réus foram considerados culpados por tráfico de menores e por crimes correlatos.23

Em Urizar (Canadá),24 o réu traficou a namorada para exploração sexual, abusou dela 
física, verbal, emocional e sexualmente. O depoimento da vítima no Tribunal incluiu 
omissões e lapsos de memória, alguns exageros, contradições, momentos de hesitação 
e inconsistência. Apesar dessas fragilidades, e apesar de seu depoimento não ter sido 
corroborado, o Tribunal determinou que a vítima ainda era confiável. Ele usou as 
ferramentas de bom senso, a razoabilidade do depoimento, a falta de motivação para 
mentir, a consistência nos principais aspectos do depoimento, e o conhecimento do 

______________
20 Correa Perea, Mendoza, agosto de 2013, caso 2853-C, Argentina. O caso está disponível no Banco de Dados de 

Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ARG060).
21 López López e Novello, TOCF II, Córdoba, 06/13, Argentina. O caso está disponível no Banco de Dados de 

Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ARG056).
22 O Tribunal declarou que as vítimas de tráfico de pessoas, devido a sua grande vulnerabilidade, parecem 

relutantes em dizer a verdade ou em dar depoimentos que sejam totalmente coerentes. Mas nesse caso específico, 
as vítimas não são apenas vítimas de tráfico de pessoas, mas também a filha e a sobrinha da senhora LLL, o 
que acrescenta um elemento extra que explica porque as menores não disseram a verdade. Se ela nos dissesse a 
verdade, ela exporia a mãe ao risco de uma pena de dez ou mais anos. Assim, ela tem uma justificativa adicional, 
compreensível e válida para mentir.

23 As outras acusações foram: (a) gerenciar e/ou operar um bordel; e (b) promover ou facilitar a prostituição de menores.
24 R. vs. Urizar, Arquivo n.º 505-1-084654-090, L-017.10, Tribunal de Québec, Distrito de Longueuil, Divisão 

Criminal (J.C.Q.), (2010-08-13), 13 de agosto de 2010, Canadá e Urizar vs. R., n.º 500-10-004763-106, Tribunal de 
Segunda Instância Quebec, 16 de janeiro de 2013, Canadá. O caso do Tribunal de Primeira Instância está disponível 
no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º CAN005). Para acesso 
aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.2 da Compilação de Casos.
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Tribunal acerca dos efeitos causados pelo trauma. O Tribunal comentou que sob aquelas 
circunstâncias, teria sido preocupante se a vítima tivesse conseguido dar o seu depoimento 
com detalhes e em ordem cronológica. O réu foi condenado por diversos crimes, entre eles 
tráfico de pessoas, e sua condenação foi confirmada pelo Tribunal de Segunda Instância.

O raciocínio do Tribunal é expresso de modo mais completo no texto a seguir:

“A análise da credibilidade de uma vítima está acima de todo o exercício do mesmo 
senso comum usado todos os dias por pessoas sensatas para decidir se alguém diz a 
verdade. Não existe fórmula mágica para avaliar a credibilidade ou confiabilidade de uma 
testemunha.

[…]

O Tribunal definiu, juntamente com o conselho Defesa, que o interrogatório da autora da 
denúncia revelou que seu depoimento continha algumas omissões e lapsos de memória, 
alguns exageros, contradições e momentos de hesitação, e até alguns fatos que poderiam 
ser considerados inconsistentes. No entanto, seria ilusório pensar que uma jovem que 
havia acabado de passar por um relacionamento de nove meses marcado por muita 
agressão física, verbal, emocional e sexual, fosse capaz de relatar tudo em detalhes e em 
ordem cronológica; de fato, seria preocupante se conseguisse fazer isso. No caso apresentado, 
o Tribunal entende que a autora da denúncia é uma pessoa honesta e que ela não tem motivos 
para não contar a verdade. Ela viveu pessoalmente as situações que descreveu e também 
pela força de tais atos. E a violência verbal a qual ela foi submetida explica seus lapsos 
de memória e omissões em relação aos detalhes dessas situações. Como foi mencionado 
anteriormente, é claro que o fato de ter que depor diante do Tribunal e ter que reviver os 
incidentes e as emoções que sentiu quando os viveu foi traumático para ela. O Tribunal 
se convenceu que seus lapsos de memória e sua recusa em responder certas perguntas 
não constituíam uma desculpa para tentar evitar respondê-las. Por mais horrenda que sua 
história possa parecer, seu depoimento foi razoável, racional e coerente.”

R. vs. Urizar, Tribunal de Québec, 13 de agosto de 2010, Canadá (páginas 18-19 e 20-23).

Observa-se que o Tribunal ouviu o depoimento da vítima enquanto ela ficava resguardada 
da linha de visão do réu, tendo em vista as dificuldades que ela tinha em depor na frente 
dele.25

Muñoz e Lezcano (Argentina)26 destaca o impacto negativo nas vítimas quando elas ficam 
frente a frente com seus traficantes no Tribunal. Nesse caso, o Tribunal notou que a 
presença dos réus na sala afetava profundamente a capacidade das vítimas de falarem a 
verdade. Isso levou o Tribunal a desconsiderar o depoimento das vítimas durante o caso, 
que contradiziam os depoimentos anteriores, e a considerar apenas as declarações que as 
vítimas fizeram durante a investigação. Portanto, as impressões do Tribunal em relação ao 
comportamento e à conduta das vítimas ajudaram a concluir que as declarações devem 
ser preferidas ao testemunho.27

Em outro caso de exploração sexual, K-165/11 (Sérvia),28 o depoimento das vítimas 
contradisse as afirmações que elas tinham feito durante a investigação no que dizia respeito 
a assuntos importantes. Em particular, durante a investigação, as vítimas afirmaram que o réu

______________
25 Ver Condenação do Tribunal de Segunda Instância, páginas 9 a 11. Há uma cláusula específica na lei canadense 

que permite isso (Seção 486.2 Cr.C. que aborda ‘Depoimento fora do Tribunal’).
26 Muñoz e Lezcano, 15/03/2013, condenação La Pampa (BB), Argentina. O caso está disponível no Banco de 

Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC n.º: ARG061).
27 O depoimento das vítimas foi relevante como parte da prova usada para apoiar a condenação dos réus pelo 

crime de alojar uma menor com o propósito de explorá-la sexualmente. Deve-se notar que a Argentina é uma 
jurisdição de direito civil que facilita o uso de declarações em vez de depoimentos.

28 K 165/11 [2011], Suprema Corte em Novi Sad, 14 de outubro de 2011, Sérvia. O caso está disponível no Banco 
de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º SRB035). Para acesso aos 
detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.1 da Compilação de Casos.



TIPOS DE PROVAS 15

pegou todo o dinheiro que elas tinham, que as espancou e não permitiu que elas 
deixassem a casa. No entanto, no julgamento, as duas vítimas afirmaram que o réu tinha 
se comportado bem com elas, que não tinham sido agredidas e que, voluntariamente, 
pagaram pela comida e pela roupa que o réu deu a elas. O Tribunal de Segunda Instância 
reabriu o processo devido a essas inconsistências. Entretanto, permitiu que a condenação 
se mantivesse. Levou em consideração a explicação feita pelas vítimas a respeito das 
inconsistências. Uma das vítimas afirmou que as inconsistências eram resultado da 
pressão feita pela família do réu com quem ela foi ao Tribunal e com quem ela permaneceu 
sentada durante a audiência. Além disso, o Tribunal considerou o testemunho da vítima 
como ilógico. O Tribunal julgou impossível acreditar que as vítimas tinham recebido um 
tratamento tão bom na casa do réu, e ainda assim terem decidido fugir dele, e que as 
vítimas voluntariamente deram todo o dinheiro que tinham ao réu para ajudá-lo, uma vez 
que elas próprias tinham situações financeiras precárias. Ademais, o Tribunal contou com 
a ajuda de especialistas para explicar as inconsistências entre as declarações prestadas 
pelas vítimas durante a investigação e o depoimento no julgamento (ver a seção sobre 
depoimento de especialistas para obter mais detalhes). O Tribunal condenou o réu por ter 
recrutado, oferecido transporte e alojado duas vítimas com o objetivo de prostitui-las.29

Outro exemplo de contradições de vítimas que não levaram à decisão de não credibilidade 
é o caso Okwuede (Nigéria)30, no qual o réu traficou duas jovens mulheres e as forçou 
a praticar prostituição. Nesse caso, o Tribunal condenou o réu por tráfico de pessoas, 
apesar de haver algumas contradições no depoimento de uma vítima, pois considerou as 
contradições insignificantes e não em aspectos importantes. O Tribunal também destacou 
que o caso se baseava em outras provas, entre elas, as declarações confessionais do réu.31

Em Connors (United Kingdom),32 a família Connors forçava seus funcionários a trabalhar 
e receber um salário muito baixo, sujeitos a um tratamento degradante. A maioria dos 
funcionários estava em uma situação vulnerável — desempregados, sem casa ou viciados 
em álcool. Uma das vítimas descreveu os réus como pais substitutos e disse que ela não 
queria deixá-los. Em conversas posteriores, ela contradisse as declarações previamente 
apresentadas, descreveu o comportamento dos réus como extremamente violento e disse 
que queria ir embora, mas tinha medo de ser prejudicada se fizesse isso. Ao condenar 
os cinco réus por conspiração para forçar uma pessoa a realizar trabalho forçado ou 
obrigatório, o Tribunal concluiu que a primeira declaração da vítima tinha sido resultado 
de intimidação por parte dos réus.

Em Kalpana Ranganath Galphade (Índia)33 o réu explorava mulheres para fins sexuais. 
O depoimento de uma vítima incluía omissões e a incapacidade de testemunhar em 
relação à localização das dependências nas quais ela foi mantida, os nomes das garotas 
que moravam perto do bordel ou quantas casas estavam situadas perto da casa do réu. O 
Tribunal, ao determinar que o depoimento dela deveria receber “crédito” de qualquer forma, explicou

______________
29 É preciso dizer que a Sérvia, assim como a Argentina, é uma jurisdição de direito civil que facilita o uso 

probatório de declarações fora do tribunal.
30 República Federal da Nigéria e Favour Anware Okwuede, Acusação n.º FHC/ASB/24C/09, Suprema Corte 

da Nigéria, 28 de setembro de 2009, Nigéria. A informação sobre esse caso foi obtida no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º NGA009).

31 Para ler mais sobre as confissões do réu fora do Tribunal, ver a seção 2.5 abaixo.
32 R. vs. Connors e outros, [2013] EWCA Crim. 324, Tribunal de Segunda Instância, Departamento Penal, 26 de 

março de 2013, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Esse julgamento se relaciona a um recurso contra 
uma sentença. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º GBR016). Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.11 da 
Compilação de Casos.

33 O Estado vs. Kalpana Ranganath Galphade, Caso n.º 279/PW/2009, Tribunal Metropolitano de Magistrados, 
Corte Especial para ITPA (Tribunal de 1a Instância), Mumbai, 25 de agosto de 2008, Índia. O caso está disponível no 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º IND028).
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tais lapsos tendo em vista o fato de a vítima não poder sair das dependências. O réu foi 
condenado por uma série de crimes de prostituição e exploração sexual.

Em LG-2010-111760-LG-2010-119397-RG-2011-65 (Noruega)34 o réu foi condenado por 
tráfico de pessoas por ter induzido duas jovens eslovacas a se prostituírem. Ele enviou 
uma carta a uma vítima, na qual ele a instruía em relação ao que dizer à polícia e ao 
Tribunal. Além disso, ele convenceu um amigo da vítima a ligar para ela e repetir as 
orientações. O réu foi condenado por tráfico de pessoas e tentativa de induzir outra pessoa 
a dar um depoimento falso.

Um caso que incluiu mentiras óbvias nas declarações das vítimas para a polícia e para 
a imigração foi o Wei Tang (Austrália).35 Nesse caso, as vítimas mentiram a respeito de 
terem sido traficadas, de terem um chefe, e a respeito das condições nas quais trabalhavam 
e viviam — onde e com quem tinham vivido. Além disso, inicialmente, elas mentiram a 
respeito de morarem em uma das casas comandadas por uma mulher chamada “Mamãe”, 
que era cúmplice não acusada do réu. Entretanto, os motivos para tais mentiras foram 
explicados, durante o depoimento das vítimas, como parte do caso de acusação. Assim, 
as mulheres apresentaram provas de que elas tinham sido informadas pelo réu e por 
outros, que falavam em seu nome, que se fossem pegas pelas autoridades, a polícia e a 
imigração as colocariam na cadeia se elas dissessem a verdade. Assim, elas receberam a 
orientação para mentirem, como detalhamos acima. Esse medo foi reforçado quando o réu 
fez com que elas se escondessem em outro local por alguns dias e disse a elas que, assim, 
evitariam ser encontradas pelas autoridades de imigração que provavelmente invadiriam 
o bordel naqueles dias. Elas também foram alertadas a respeito do que poderia acontecer 
se fugissem. Quanto a não mencionarem a casa da “Mamãe” durante o depoimento, as 
vítimas disseram que ela era gentil com elas e que, assim, não queriam que ela tivesse 
problemas. Em última análise, o veredito de culpa dado pelo júri foi de 10 crimes correlatos 
à escravidão, o que indica que apesar dos problemas relacionados à credibilidade, o júri 
acreditou nas vítimas no que dizia respeito às alegações principais.

Veja também um caso recente dos Países Baixos,36 no qual partes das declarações das duas 
vítimas eram inconsistentes. O Tribunal foi advertido, mas considerou que as vítimas eram 
confiáveis pelos seguintes motivos: as declarações eram, essencialmente, consistentes no 
que dizia respeito ao trabalho forçado em prostituição e na entrega dos ganhos ao réu; as 
declarações eram confirmados por provas externas; as declarações se confirmavam em 
relação ao modus operandi do réu; o tempo que passou entre os fatos e as declarações 
podem ter levado ao enfraquecimento da memória; as inconsistências e as contradições 
em declarações de vítimas de Tráfico de Pessoas são um fenômeno bem conhecido e, por 
definição, não levam à conclusão de que suas declarações sejam duvidosas ou falsas.

No entanto, também há casos nos quais os Tribunais decidiram que a vítima não era 
confiável com base em inconsistências e contradições. Ao analisar os casos a seguir, vale 
a pena comentar que em jurisdições de direito comum que usam júris, pode haver uma 
absolvição porque o júri não acreditou no relato da vítima, mas isso não aparecerá no 
julgamento por escrito, uma vez que as deliberações do júri são secretas, para que o 
motivo da absolvição permaneça no campo da especulação.

______________
34 LG-2010-111760-LG2010-119397-RG-2011-65, Tribunal de Segunda Instância de Gulating, Bergen, 21 de 

janeiro de 2011, Noruega. O caso também está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º NOR005).

35 Terceiro recurso (VSCA): R. vs. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182. Segundo 
recurso (HCA): R. vs. Tang (2008), 237 CLR 1; (2008) 249 ALR 200; (2008) 82 ALJR 1334; (2008) 187 A Crim. R 252; 
[2008] HCA 39. Primeiro recurso (VSCA): R. vs.Wei Tang (2007) 16 VR 454; (2007) 212 FLR 145; (2007) 172 A Crim. 
R 224; [2007] VSCA 134; R. vs. Wei Tang (2007), VSCA 144 Decisão da sentença (VCC): R. vs. Wei Tang [2006] VCC 
637, Austrália. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º AUS001). Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da 
Compilação de Casos.

36 Tribunal de Haia, 4 de março de 2015, 09-827059-14 (não publicado).
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Em Ladha (Canadá),37 o réu foi absolvido de quatro acusações, entre elas tráfico 
de pessoas.38 A suposta vítima nesse caso afirmou ter sido forçada a trabalhar como 
empregada doméstica na casa do réu. O Tribunal concluiu que em seu depoimento faltava 
credibilidade, pois era inconsistente e às vezes inerentemente impossível. Por exemplo, 
a suposta vítima afirmou que durante uma viagem para esquiar, ela levou três pares de 
esquis, além de bastões e botas, o que o Tribunal não considerou confiável. O Tribunal 
também não acreditou que a suposta vítima não se lembrava se o réu a levava ao McDonald’s 
aos domingos, e que teve que trabalhar de 18 a 19 horas por dia por 10 meses, inclusive 
em dias em que não havia mais ninguém na casa. O Tribunal posteriormente encontrou 
muitas inconsistências em relação à sua educação, habilidades linguísticas e pedido de 
visto. Além disso, algumas das declarações contradiziam as outras provas apresentadas 
(ver seções 2.3 sobre “Prova testemunhal de pessoas que não sejam as vítimas” e 2.8.1 e 
2.8.2 sobre diferentes formas de “Provas reais”).

No Caso n.º 978 de 12 de março de 2012 (Argentina),39 duas mulheres contaram à 
polícia que foram vítimas de tráfico de pessoas para exploração sexual. O Tribunal absolveu 
os réus porque sentiu que as supostas vítimas não disseram a verdade e contradisseram 
fatos conhecidos. Por exemplo, elas afirmaram nunca terem estado na Argentina, apesar 
de os registros do Departamento de Migração mostrarem o oposto. Havia também outras 
provas para confirmar a absolvição dos réus (ver seção 2.3 sobre “Prova testemunhal de 
pessoas que não sejam as vítimas”).

Em Giuseppe Aserio (Alemanha),40 a inconsistência da vítima levou à absolvição do réu 
em relação às acusações de tráfico de pessoas e de estupro, apesar de uma opinião de 
especialista ter sido dada sobre a credibilidade do depoimento da vítima. Às vezes, as 
inconsistências da vítima não impedem uma condenação sob acusações de tráfico, mas 
levam a uma condenação por uma forma menos grave de tráfico de pessoas do que seria 
em outro caso, ou a uma sentença mais branda.

Assim, em Soyan Slavov et al (Alemanha),41 uma vítima de 16 anos não contou todos 
os aspectos relevantes da agressão que ela sofreu. O Tribunal, mesmo assim, condenou 
os réus por tráfico de pessoas, por meio de um acordo, embora não da forma mais grave, 
com base no depoimento da vítima, e indeferiu as acusações de estupro. A impressão do 
promotor foi de que o depoimento parcial da vítima foi resultado de seu forte trauma.42

Um caso de interesse devido a uma divergência entre o Tribunal de Primeira Instância 
e o Tribunal de Segunda Instância em relação à importância das inconsistências das 
vítimas é o Caso Ranya Boonmee (Tailândia),43 que dizia respeito ao suposto abuso de 
66 trabalhadores em uma empresa de processamento de camarão. As provas apresentadas 
incluíam alguns depoimentos inconsistentes das vítimas. Apesar de o Tribunal considerar 
consistente a maior parte dos depoimentos e explicar as inconsistências à luz da longa 
demora entre o resgate e as audiências, o Tribunal de Segunda Instância sustentou que 
tais inconsistências impugnavam a credibilidade das supostas vítimas e absolvia os réus

______________
37 R. vs. Ladha, 2013 BCSC 2437 (CanLII), Suprema Corte da Colúmbia Britânica, Canadá.
38 A acusação exata era de “organizar a vinda ao Canadá de uma pessoa por meio de fraude ou engano, contrário 

ao artigo 118 da lei de Proteção à Imigração e Refugiados, S.C. 2001, c. 27 [IRPA]”. No entanto, a corte constatou 
que essa acusação “costuma ser considerada como ‘tráfico de pessoas’”. R. vs. Ladha, 2013 BCSC 2437 em par. 1.

39 Caso n.º 978 de 12 de março de 2012 (Argentina). O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ARG006).

40 255 Js 771/13, Tribunal Regional de Berlim, 510 Kls 12/14, Veredito de 1 de outubro de 2014,  Alemanha. 
41 255 Js 495/13, Tribunal Regional de Berlim, 508 Kls 49/13, Veredito de 3 de fevereiro de 2014, Alemanha. 
42 Essa informação foi submetida por um especialista alemão que foi o promotor quem cuidou do caso.
43 O caso é Ranya Boonmee, Kaew Kongmuang e Manus Boonmee, Caso n.º 2013/2552, Corte Criminal de 

Bangkok, 9 de dezembro de 2010, Tailândia. O caso de apelação é Caso Preto do Tribunal de Segunda Instância n.º 
1704/2554 e Caso Vermelho n.º 4097/2556, 6 de março de 2013, Tailândia. Informações sobre esse caso foram 
obtidas no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º THA001) em 
relação ao caso do processo. Para obter fatos com detalhes, veja a análise aprofundada na seção 5.7 da Compilação 
de Casos.
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por esse motivo, dentre outros, das acusações de conspiração para confinar outras 
pessoas, privá-las da liberdade e forçá-las a fazer algo pelo perpetrador; e de aceitar e 
reter os trabalhadores de modo ilegal, entre eles os menores de 18 e 15 anos de idade, 
com a finalidade de escravidão, ao forçá-los a trabalhar em condições semelhantes às de 
escravidão.

Ferramentas para avaliar a credibilidade quando as vítimas se contradizem ou mentem: 
lições aprendidas

1. O que a avaliação interna do depoimento conclui? (É lógico? Razoável? Substancialmente 
consistente? Inconsistente apenas em questões menos importantes?).

2. Qual é a postura da vítima no tribunal? (Ele/ela demonstra medo? Age de modo evasivo?).
3. Existe uma explicação externa para as contradições ou informações falsas? (Trauma, laços 

de parentesco com o traficante, dependência em relação ao traficante, presença do traficante 
ou de sua família no tribunal, medo, ameaças por parte dos traficantes, lapsos de tempo, 
doutrinação pelo traficante).

4. Há provas que corroboram a versão da vítima?
5. A vítima consegue esclarecer por que suas declarações são inconsistentes? Por outro lado, a 

vítima tem motivo para mentir?
6. A compreensão do processo traumático enfrentado pelas vítimas pode produzir uma 

avaliação mais sutil de credibilidade? (Pode ser considerado problemático se o depoimento 
for detalhado e estiver em ordem cronológica em casos de tráfico? Certas inconsistências 
podem melhorar a credibilidade?).

7. O depoimento da vítima no tribunal pode ser ouvido fora da sala ou atrás de uma tela ou 
outro dispositivo para que ela não tenha que encarar o réu?

8. O depoimento do especialista pode auxiliar o tribunal a avaliar a credibilidade da vítima? 

2.2.1.2 Denúncias tardias/ausência de denúncias/relutância em depor

Normalmente, os Tribunais levam denúncias tardias ou ausência de denúncias em 
consideração ao avaliar a credibilidade de uma vítima. Eles acreditam que uma pessoa 
que foi prejudicada denunciaria na primeira oportunidade que tivesse, seja para a polícia 
ou para outros possíveis salvadores.44 O mesmo serve para vítimas que estejam relutantes 
a depor. No entanto, em casos de tráfico, as vítimas podem estar traumatizadas demais 
para denunciar ou testemunhar como também para denunciar logo após terem sido 
exploradas. Além disso, as vítimas podem temer que seus exploradores as prejudiquem ou 
suas famílias. Pode ser que as vítimas tenham parentesco com os traficantes ou podem 
sentir amor ou lealdade em relação a eles. Em outros casos, as vítimas podem não confiar 
nas autoridades e na polícia. Os casos abaixo ilustram situações de denúncias tardias e 
de relutância em depor e contextualizam por que esse comportamento não levou a uma 
avaliação de que a vítima não era confiável.

Em R. vs. Liu LiRong (Tonga),45 um caso de tráfico para exploração sexual, as vítimas, 
em um primeiro momento, contaram a versão da exploração sofrida durante o julgamento 
de um funcionário do traficante que as havia esfaqueado. A defesa no caso subsequente 
de “tráfico de pessoas” contra o traficante afirmou que isso impugnava a credibilidade 
delas. O Tribunal determinou que elas ainda assim eram testemunhas confiáveis, porque 
os depoimentos das vítimas corroboravam um ao outro. Além disso, incidentalmente, 
o Tribunal usou sua interpretação a respeito da situação vulnerável das vítimas para 
explicar por que elas não denunciaram na primeira oportunidade que tiveram. O Tribunal

______________
44 Veja Cross and Tapper, Sobre Provas (On Evidence), 12a ed., (Oxford University Press, 2010), páginas 259, 301ff, 

406-410, definindo as leis em relação às denúncias tardias.
45 CR117/10 & AC 13/11, Tonga. Esse caso foi relatado por um especialista de Tonga.
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constatou que elas foram levadas a um ambiente novo, desconhecido e hostil; que as 
vítimas tinham poucas habilidades de comunicação, que tinham relutado em denunciar 
devido ao medo que sentiam de que não acreditassem nelas, medo de serem castigadas ou 
até mesmo medo de serem rejeitadas pelo réu em quem elas tinham confiado, inicialmente.

Em Urizar (Canadá),46 o Tribunal relatou, como parte dos fatos do caso, que a vítima fez 
a denúncia à polícia apenas nove meses depois da agressão e não durante sua primeira 
fuga, mas depois que a vítima tinha escapado e logo retornado ao réu muitas vezes. O 
Tribunal concluiu que a vítima não fez uma denúncia logo depois de uma de suas fugas 
devido ao seguinte motivo: “ela disse que não teve coragem de fazer a denúncia porque 
amava o acusado. Sentiu-se dividida entre o amor que sentia por ele e a agressão que ele 
a havia submetido”.47

Um aspecto importante de se notar nesse contexto é o fato de que, às vezes, a ausência de 
denúncia ou uma denúncia tardia se relaciona apenas a certas partes da experiência de 
tráfico e não a outras. Assim, as autoridades às vezes se deparam com vítimas que podem 
se concentrar no fato de não receberem salário adequado, mas que se mantêm caladas, 
ou só comentam posteriormente outras circunstâncias relevantes e até especialmente 
assustadoras, como restrição de liberdade ou isolamento.

Assim, em Lukasz Adamowicz e Jerzy Bala (Reino Unido)48 as vítimas inicialmente 
procuraram a polícia da região para reclamar de salários não pagos, apesar do panorama 
que surgiu depois incluir uma série de outras condições difíceis: longas horas de trabalho, 
até 12h por dia, acomodações inapropriadas e mal conservadas à noite, que elas não 
podiam deixar e da qual fugiram depois de algumas semanas de trabalho sem receber sob 
ameaça de agressão física. Os fatos adicionais surgiram no decorrer da investigação. Os 
réus foram condenados por conspiração para o tráfico no Reino Unido, por exploração e 
conspiração para o tráfico dentro do Reino Unido.

Denúncia parcial tardia: uma explicaçãoa 

“Percebo uma situação recorrente, particularmente em casos de tráfico de adultos. O 
traficante identifica a vulnerabilidade da vítima, a tem como alvo, cria uma esperança 
para ela e se oferece para realizá-la, e cria assim uma dependência que pode ser tão 
simples quanto a promessa de um trabalho. Essa é a tática empregada pelo traficante 
para garantir que a vítima tenha participação no desfecho, o que geralmente afeta a 
disposição da vítima em divulgar toda a história, como é de conhecimento do traficante. Os 
“equívocos” das vítimas afetam profundamente sua confiança, identidade e autoestima, 
na medida em que muitas vezes querem bloquear as partes da história pelas quais se 
culpam, concentrar-se em outros assuntos (como, por exemplo, a perda de salários) que 
têm menos influência destrutiva em seu senso de identidade. Isso se aplica a homens 
e mulheres. Os homens frequentemente não querem expor que sofreram maus-tratos 
físicos, por temerem que sejam vistos como fracos, mas certamente estão dispostos a 
dizer que não foram pagos, já que isso não é um reflexo de quem eles são, mas algo que 
alguém fez de errado.”

__________
aEssa explicação foi dada por um especialista do Reino Unido. 

______________
46 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
47 Consulte o Índice de todos os casos.
48 Tribunal da Coroa de Sheffield, 7 de outubro de 2010 (não relatado). A informação sobre esse caso foi dada por 

um especialista do Reino Unido que nos informou que, no Reino Unido, os únicos julgamentos criminais “relatados” 
são os casos levados ao Tribunal de Segunda Instância ou a Tribunais Superiores. Os julgamentos relacionados 
ao Tribunal da Coroa, como este, não são reportados. Esse especialista conseguiu detalhes do caso com o policial 
que esteve a cargo dele. Para ver detalhes sobre os crimes, acesse: http://combattrafficking.eu/sites/default/files/
documents/UK%20HT%20gang%20sentenced%20 to%20six%20years.pdf e http://www.bbc.co.uk/news/uk-en-
gland-south-yorkshire-11507393.
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O caso Okafor (Nigéria)49 envolve uma relutância em depor por parte de uma vítima. O 
caso girava em torno do tráfico de mulheres nigerianas com o fim de exploração sexual 
para o Senegal. Havia uma relação familiar entre uma das vítimas e a ré, que era sua mãe 
biológica. Devido a essa relação, a vítima, em um primeiro momento, relutou em depor. A 
promotoria abordou essa situação ao refazer algumas perguntas, usou palavras diferentes 
e levou em conta a pouca idade da vítima e o baixo nível de instrução. O Tribunal concluiu 
que a relação mãe-filha não havia impactado na credibilidade do depoimento da vítima. 
Outras provas nesse caso incluíram depoimentos de autoridades. A ré foi considerada 
culpada em três crimes por tentativa de organizar uma viagem a um país estrangeiro para 
incentivar prostituição.

Ferramentas para avaliar a credibilidade quando as vítimas não reclamam na primeira 
oportunidade/relutam para testemunhar: lições aprendidas

1. Existe explicação para os motivos da vítima? (Medo? Falta de familiaridade com o ambiente? 
Vulnerabilidade? Relações familiares com o réu?)

2. Existe prova que sustente isso?

3. A promotoria pode reformular as perguntas de uma maneira sensível para incentivar a 
vítima a depor?

2.2.1.3 Contando a história como quem descasca uma cebola

Como vimos em alguns casos discutidos na seção anterior, às vezes a vítima conta a 
história pouco a pouco, como quem descasca uma cebola. Logo, isso pode dar a impressão 
de que tais vítimas não são confiáveis, já que não contaram a história toda na primeira 
oportunidade que tiveram. No entanto, ainda que isso não aconteça em alguns casos, 
em outros, tal comportamento pode ser explicado pela situação particular da vítima de 
tráfico de pessoas, sua vulnerabilidade específica (o que inclui sua pouca idade, ambiente 
não familiar, falta de confiança nas autoridades públicas, incapacidade de se comunicar 
eficazmente, sentimentos ambivalentes em relação ao agressor) e a experiência do trauma 
propriamente. De acordo com os especialistas e como foi expresso em alguns casos, criar 
um ambiente de confiança, promover a sensibilidade ao trauma por quem interroga as 
vítimas, e dar condições de segurança física e psicológica são alguns dos elementos que 
podem ajudar a vítima a contar a história toda e a revelar detalhes do que foi vivido.

Um caso assim é o Kalpana Ranganath Galphade (Índia).50 Nesse caso, a vítima-
testemunha não revelou certos detalhes à polícia no estágio de investigação, apesar de tê-
los revelado mais tarde em seu depoimento no julgamento. Os fatos que surgiram apenas 
no estágio posterior foram, no entanto, importantes para a acusação. Em especial, para 
a polícia, ela disse que havia trabalhado voluntariamente como prostituta, mas, em seu 
depoimento no julgamento, ela afirmou que isso foi involuntário. Ainda assim, o Tribunal 
não viu seu depoimento como não confiável por isso, mas, sim, explicou o fenômeno com 
base em seu conhecimento e experiência das vítimas de exploração sexual, da seguinte maneira:

______________
49 Procurador-Geral da Federação e Felicia Okafor, Ação judicial n.º A/12C/06, 23 de maio de 2007, Tribunal 

Superior do estado de Anambra, Nigéria. O caso também está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º NGA006).

50 Consulte o Índice de todos os casos.
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“Sabemos que qualquer garota de pouca idade, que seja forçada a se prostituir e que 
esteja em um bordel não está em um estado de espírito adequado e está sob pressão e 
domínio do administrador do bordel, por isso tende a falar para a polícia o que é orientada 
a dizer pelos administradores do bordel. Sabendo disso, a Corte Suprema de Bombaim 
deu as orientações necessárias a todos os policiais... para cumprirem certas regras... 
Para gravarem as declarações detalhadas da vítima resgatada no local de segurança...”

O Estado vs. Kalpana Ranganath Galphade, Caso n.o 279/PW/2009, Tribunal Metropolitano de Magistrados, 
Corte Especial da ITPA (Tribunal de 1a Instância), Mumbai, 25 de agosto de 2008.

No caso, essas regras foram violadas pela polícia e a credibilidade da vítima não foi 
impugnada. No mesmo caso aparece uma explicação levemente diferente na qual o processo 
traumático enfrentado pelas vítimas de tráfico sexual pode levar a tal comportamento, 
portanto: 

“As vítimas de tráfico sexual costumam não ser capazes de reagir com clareza 
imediatamente depois do resgate, pois costumam estar assustadas e traumatizadas 
quando são resgatadas.”

Kalpana Ranganath Galphade

Em Ogiemwanye e outros (Alemanha),51 ao lidar com o recrutamento de uma vítima 
nigeriana por meio de uma cerimônia “juju”,52 a vítima foi interrogada por policiais mais 
de dez vezes. Quando o julgamento começou, ainda assim ela mencionou aspectos de 
seu sofrimento que ainda não tinha mencionado antes. O Tribunal abordou essa questão 
probatória, mas determinou que isso não impugnaria a sua credibilidade, uma vez que a 
informação dada, apesar de nova, não contradizia declarações anteriores.

Outro exemplo desse fenômeno aparece no caso Estados Unidos vs. Rivera,53 no qual, 
durante o primeiro estágio, as vítimas estavam dispostas a falar sobre como entraram 
nos Estados Unidos; subsequentemente, estavam dispostas a falar sobre a exploração 
de outros trabalhadores; e só no último estágio elas contaram às autoridades a respeito 
da exploração que também tinham sofrido. O Tribunal concluiu que os depoimentos das 
vítimas eram suficientes para provar que os três réus tinham traficado as vítimas com o 
fim da exploração sexual e laboral.

Como evitar o fenômeno do “descascar a cebola” 

Dar tempo e espaço para a vítima: ao abordar o fenômeno do “descascar a cebola”, 
alguns profissionais sugeriram ser possível impedi-lo ou pelo menos diminui-lo, ao dar 
à vítima tempo e espaço, de preferência em um abrigo seguro, antes de ser interrogada 
pela autoridade, e então ganhar a confiança dela aos poucos. Essa prática é aceita, por 
exemplo, nas Filipinas, Tailândia e nos Estados Unidos.

______________
51 Processo contra Sophia Ogiemwanye e outros, Tribunal Regional de Berlim (Landgericht Berlin), 501 KLs 1/12 

(68 Js 633/09), 14 de dezembro de 2012, Alemanha.
52 “Juju” é definido como objetos ou atos que são atribuídos a poderes sobrenaturais (dicionário Oxford, disponível 

em: www.oxforddictionaries.com). Costuma ser usado pelos traficantes para aterrorizar as vítimas para que elas 
obedeçam e se calem, e ainda para garantir o pagamento de suas “dívidas”. Devido ao medo das consequências da 
cerimônia “juju”, as vítimas relutam em fugir da situação de tráfico ou a depor contra os traficantes. O uso do “juju” 
pode ser visto em casos de tráfico que envolvem vítimas da África Ocidental.

53 E. U. A vs. Rivera, 2012 E. U. A. Dist. LEXIS 85090, 2012 WL 2339318 (E.D.N.Y.), Estados Unidos da América. 
O caso também está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º USA150).
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2.2.1.4 Reações emocionais individuais

Profissionais às vezes encontram vítimas que contam histórias difíceis de tráfico ao mesmo 
tempo em que tomam atitudes ou têm reações emocionais aparentemente surpreendentes, 
como rir. Até mesmo as mesmas vítimas em um caso podem apresentar reações emocionais 
diferentes durante a investigação ou julgamento. Comportamentos assim podem levar 
à ideia de que a história da vítima não é confiável, mas também pode ser avaliada no 
contexto do que se sabe sobre processos traumáticos ou outros fatores. Por exemplo, 
em K-P.4/05 (Sérvia),54 em um vídeo pré-processo, o Tribunal pôde ver que uma das 
vítimas se comportava com timidez, enquanto a outra agia de modo agressivo. Nenhuma 
foi considerada não confiável e os quatro réus foram condenados por tráfico de pessoas.

2.2.2 Depoimento de vítima corroborado versus não corroborado

Em alguns casos, a única prova disponível no Tribunal é o depoimento da testemunha e 
a negação do réu. Nesses casos, os Tribunais devem decidir se o depoimento da vítima é 
suficiente para condenação, mesmo quando suas alegações são negadas pelo réu e cria-se 
uma situação da palavra de um contra a palavra de outro. Dependendo das circunstâncias 
individuais do caso, mesmo quando o depoimento da vítima, consistente e confiável, é 
apresentado ao Tribunal, tal depoimento, em si, pode ser inadequado para apoiar uma 
condenação de tráfico de pessoas se não houver nenhuma outra prova, já que a acusação 
pode não ter conseguido levantar provas “razoáveis o suficiente para não restar dúvidas”. 
Isso pode acontecer principalmente nos sistemas de direito comum, nos quais o Tribunal 
não reúne provas de modo ativo, mas sim, depende da acusação para realizar essa tarefa. 
Nesses sistemas, a falha da acusação em apresentar mais provas, quando elas existem, 
pode ser vista como falha no uso de seus melhores esforços para dar uma ideia completa ao 
Tribunal ou mesmo uma admissão tácita da fragilidade inerente da prova não produzida. 
Isso pode levar à absolvição do réu.

Ademais, em certos sistemas jurídicos, as regras gerais de provas podem proibir a 
condenação com base no depoimento de uma única testemunha.55

No caso Kenneth Kiplangat Rono (Quênia),56 o réu conseguiu apelar sua condenação por 
tráfico de menor e de outra acusação. Apesar de a vítima ter deposto, o Tribunal reverteu 
com base na carência de outras provas. O Tribunal considerou, em especial, a falha da 
acusação em chamar como testemunha o irmão da vítima, que em determinado momento 
estava presente durante o encontro, e era um possível suspeito alternativo. O Tribunal 
também apontou a falta de prova médica da suposta agressão sexual, e também a falha 
do estado em provar a idade da garota. O Tribunal julgou que teria sido possível verificar 
a idade dela, e que era claro que a acusação não havia conseguido fazê-lo, pois era um 
elemento do crime imputado.

Em C/118/2013 (Bélgica),57 os empregadores foram absolvidos de uma acusação de 
condições de trabalho contrárias à dignidade humana no Tribunal de Segunda Instância 
devido a uma série de circunstâncias,58 entre elas a decisão do Tribunal de que o depoimento

______________
54 O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º SRB004).
55 Um exemplo é a “regra da dupla testemunha”, que se aplica em certos países. Veja, por exemplo, o Código Penal 

da República Islâmica do Irã, no qual a denúncia de prostituição deve ser provada por meio de duas testemunhas, 
desde que a testemunha seja um adulto são e tenha livre-arbítrio (artigo 136). A denúncia também pode ser provada 
com o depoimento de dois homens em pleno juízo (artigo 137), http://www.iranchamber.com/society/articles/
trafficking_persons.php#sthash.NILUqek0.dpuf.

56 Kenneth Kiplangat Rono vs. República [2010], eKLR, Corte de Apelação do Quênia em Nakuru, 28 de maio de 
2010, Quênia. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º KEN001).

57 C/118/113 [2013], Corte de Apelação, Antuérpia, 23 de janeiro de 2013, Bélgica. O caso está disponível no 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º BEL003).

58 Inclusive o fato de que a vítima era livre para ir e vir como desejasse e que trabalhar sem permissão ou trabalhar 
sob condições que não satisfaziam as normas de segurança não se caracterizava automaticamente como “condições 
de trabalho contrárias à dignidade humana”, conforme exigido pela lei belga.
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da vítima e um documento feito por ela com o número de horas trabalhadas não eram 
considerados prova suficiente de que a vítima de fato havia trabalhado tantas horas.

Em alguns casos, os Tribunais condenaram em situações de palavra de um contra a 
palavra do outro. Nesses casos, os Tribunais podem avaliar a credibilidade de ambos os 
conjuntos de declarações (o da vítima e o do réu) e decidir a favor do depoimento confiável. 
Um exemplo desse tipo de análise aparece no caso de Jamuad (Filipinas),59 no qual três 
depoimentos de menores foram contestados pela negação do réu. De qualquer modo, o 
réu foi condenado por tráfico de pessoas para prostituição, pornografia ou exploração 
sexual de menores. O Tribunal determinou que “uma testemunha que depõe de modo 
direto, categórico, espontâneo e franco e que se mantém firme nos interrogatórios é uma 
testemunha confiável”, e que isso tem mais peso do que uma simples negação, que é uma 
defesa inerentemente fraca. O Tribunal acrescentou que “como não há sinal de motivação 
imprópria da parte das testemunhas para identificar o acusado... presume-se que elas não 
tinham má motivação e que seus depoimentos são dignos de confiança e credibilidade”. 
No entanto, é preciso considerar que nesse caso havia três vítimas cujos depoimentos se 
confirmavam contra a negação do réu.

Outro exemplo é o caso previamente mencionado de Urizar (Canadá).60 Nele, um caso 
que envolve exploração sexual, o Tribunal declarou expressamente que “é verdade que 
o depoimento do autor da denúncia não foi corroborado; não tem que ser”.61 O Tribunal 
também concluiu que a vítima não tinha motivos para não dizer a verdade.

Dito isso, a corroboração pode dar apoio ao depoimento da vítima e contribuir para 
determinar a credibilidade, como pode ser visto em muitos casos de tráfico de pessoas. 
Um dos exemplos é López López (Argentina),62 no qual o réu foi condenado por tráfico 
de menores e crimes correlatos, apesar de sua negação. A prova incluía fotografias, 
um relatório sobre o passado da vítima, depoimentos de policiais e de outras mulheres 
prostituídas, itens retirados do bordel e outras provas.

2.2.3 Casos sem depoimento ou com depoimento parcial da vítima

Como foi dito, o depoimento da vítima costuma ser a peça central de provas na qual 
se baseiam as condenações por tráfico de pessoas. Ao analisar essa realidade de outro 
ponto de vista, os casos de tráfico de pessoas podem fracassar quando tais depoimentos 
não são feitos, ou por serem retirados pela acusação, ou por resultarem em absolvição 
de supostos perpetradores. Profissionais comentaram que, principalmente quando lidam 
com julgamento do júri, na ausência de uma vítima, o júri pode não se importar muito em 
condenar.

No entanto, como os casos abaixo ilustram, o depoimento das vítimas nem sempre 
foi considerado essencial. Pode haver acusações bem-sucedidas que resultam em 
condenações, mesmo na ausência de tal depoimento, quando outras provas existem, 
entre elas declarações de outra testemunha, “provas reais” ou, até mesmo, se possível na 
respectiva jurisdição, declarações feitas pela vítima durante a investigação, mas antes das audiências

______________
59 Povo das Filipinas vs. Dhayme Jamuad e outros casos, Caso n.º CBU-86668, Corte Regional, 7º Tribunal, cidade 

de Cebu, 28 de novembro de 2011, Filipinas. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL037).

60 Consulte o Índice de todos os casos. Para ver fatos em detalhes, veja uma análise aprofundada na seção 5.2 da 
Compilação de Casos.

61 Ibid. julgamento, págs. 20-23.
62 Consulte o Índice de todos os casos.



COMPILAÇÃO DE CASOS - QUESTÕES PROBATÓRIAS EM CASOS DE TRÁFICO DE PESSOAS24

começarem. O uso de declarações dadas fora do Tribunal pode ser mais fácil em jurisdições 
de direito civil, que mais facilmente admitem declarações por escrito, do que as jurisdições 
de direito comum. A pergunta é se essa solução seria aceitável em um tribunal de direito 
comum, e nesse caso, sob quais circunstâncias.63

Em um caso assim, Jochen K. (Áustria),64 que envolvia dezessete vítimas romenas, apesar 
de nenhum depoimento de vítima ter sido citado, os réus foram condenados por tráfico 
de pessoas, fraude de documento e difamação. Aqui, apesar de as vítimas não estarem 
disponíveis para o julgamento, elas fizeram declarações durante a investigação. O Tribunal 
admitiu os protocolos das declarações das vítimas como prova, determinou que não há 
motivo para esperar que as vítimas tivessem mudado seus depoimentos, e se baseou 
nessas declarações para a condenação. A apelação da condenação foi ignorada.

Dois casos das Filipinas, que é uma jurisdição de direito civil no que diz respeito à lei 
criminal, oferecem mais exemplos de condenações na ausência de depoimento da vítima. 
O primeiro é Lito Manalo Anunsencio (Filipinas),65 no qual a condenação foi por recrutar 
e transportar uma menor para exploração sexual. A menor escapou do abrigo da ONG e 
ficou indisponível para depor. No entanto, o Tribunal condenou o réu com base em outros 
depoimentos,66 declarações feitas fora do Tribunal,67 e prova documental.68 Outro exemplo 
é Martin (Filipinas),69 no qual as vítimas foram incapazes de testemunhar no Tribunal. 
O Tribunal condenou o réu por tráfico de pessoas por ter mantido ou contratado uma 
pessoa para se envolver em prostituição ou pornografia, com base em depoimentos orais 
de autoridades que realizaram a busca no bordel suspeito, em provas documentais e em 
provas reais.70

Em Omoruyi (Nigéria),71 um réu foi condenado por tentativa de organizar uma viagem ao 
exterior que fomenta a prostituição, e por tentar colocar as vítimas em situação de servidão 
como pagamento por uma dívida. As vítimas não foram chamadas para depor nesse caso, 
mas uma série de outras provas foi considerada pelo Tribunal. A acusação se baseou 
muito em provas dadas por um suposto médico nativo e no depoimento de um policial que 
investigou o caso. Outras provas apoiaram a condenação. Elas incluíam as declarações do 
réu, que foram confessionais por natureza, nas quais ele admitiu ter organizado a viagem 
ao exterior. A defesa alegou que a falha em não chamar as vítimas para depor foi uma 
falha fatal para a defesa da acusação. O Tribunal não aceitou essa alegação. Sustentou:

______________
63 Favor ver seção 2.4 abaixo.
64 Caso 130s39/02, Suprema Corte da Áustria, 29 de maio de 2002, Áustria. O caso está disponível no Banco de 

Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º AUT003).
65 Povo vs. Lito Manalo Anunsencio (Filipinas), Crim. Caso n.º 06-242304, 22 de dezembro de 2009, Corte Regional, 

Região Judicial da Capital Nacional, Manila, Filipinas. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL020).

66 Isso incluía depoimento da mãe da vítima, que tinha desaparecido; do guarda-costas que prendeu o perpetrador; 
de um funcionário da ONG que prestou assistência à vítima e notou que ela parecia assustada e confusa; de um 
funcionário que identificou a vítima quando ela embarcou no navio.

67 Os depoimentos foram da vítima, do guarda-costas e da mãe da vítima.
68 Isso incluía confirmação do navio de que a vítima estava a bordo no dia do resgate e de uma certidão de 

nascimento da vítima que provava que ela era menor de idade.
69 Povo das Filipinas vs. Valentino C. Martin e outros, Crim. Caso n.º CBU-91076, Tribunal Regional, 7º Tribunal, 

Filial 7, cidade de Cebu, 3 de julho de 2013, Filipinas. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL067).

70 Ver seções 2.7 sobre “Prova documental” e 2.8 sobre “Provas reais” para ver uma descrição detalhada dos tipos 
específicos de provas enviadas.

71 Procurador-Geral da Federação vs. Constance Omoruyi, caso n.º B/31C/2004, Supremo Tribunal de Justiça do 
Estado de Edo na Nigéria, Divisão Judicial de Benin, 22 de setembro de 2006, Nigéria. O caso está disponível no 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º NGA002). Para acesso aos 
detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.5 do Compilação de Casos.
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“Acredito e sustento que as vítimas das agressões denunciadas não são as únicas 
testemunhas por meio das quais a acusação pode provar que a vítima de um crime é 
a única pessoa que pode dar prova material contra [um réu]. Se acontecer de a vítima 
morrer, o caso estará encerrado? A resposta é não.”

Procurador-Geral da Federação vs. Constance Omoruyi, Caso n.º B/31C/2004, Suprema Corte da Justiça do 
Estado de Edo na Nigéria, Divisão Judicial de Benin, 22 de setembro de 2006, Nigéria.

Em alguns casos, enquanto algumas vítimas depõem, outras não o fazem. Isso 
inevitavelmente leva a uma absolvição? A resposta é não, mas depende das circunstâncias 
de cada caso.

Por outro lado, a ausência de depoimento de uma ou mais vítimas nos casos com várias 
vítimas pode ser um impedimento para a condenação, porque o Tribunal pode julgar que a 
acusação falhou em sua tarefa de apresentar a situação total ou que falhou em dar provas 
devido a sua fragilidade inerente. No entanto, dependendo das circunstâncias de cada 
caso, uma condenação ainda pode ser realizada, mesmo quando uma ou várias vítimas não 
depõem no Tribunal. Isso, por exemplo, é ilustrado pelo caso Anware Okwuede (Nigéria).72 
Nesse caso, o réu foi considerado culpado por contratação para fins de prostituição. Ele 
organizava viagens internacionais que promoviam prostituição e aliciamento enganoso, 
apesar de uma das vítimas não ter deposto no Tribunal por ter morrido antes do início do 
julgamento. O Tribunal admitiu a declaração anterior da vítima aos investigadores como 
prova e se baseou nisso, juntamente com a prova testemunhal de outra vítima. Além 
disso, o réu confessou todos os elementos do crime. Isso foi base suficiente para apoiar 
a condenação do réu. (A Nigéria tem um sistema jurídico misto de direito comum, de lei 
islâmica e de direito consuetudinário.)

Ferramentas para ajudar os Tribunais na ausência de depoimento de vítimas: lições 
aprendidas

1. Analise o motivo da falha em produzir depoimentos (A vítima ainda está viva? A vítima 
desapareceu? Está indisponível por algum outro motivo?)

2. Analise se há outras provas disponíveis e, em caso afirmativo, quantas e se são persuasivas.

3. Confira se há uma maneira de apresentar as declarações da vítima em vez de depoimentos 
(naturalmente isso costuma ser mais fácil em jurisdições de direito civil).

2.3 Prova testemunhal de pessoas que não sejam as vítimas

O depoimento de indivíduos que observaram ou interagiram com os réus e com as vítimas 
de tráfico pode oferecer sustentação para uma condenação por tráfico de pessoas. Um 
exemplo de tal prova é o depoimento de clientes atendidos pelas vítimas de tráfico ou 
de vizinhos que residam em áreas próximas, que podem fornecer informações a respeito 
da situação da vítima. Além de vizinhos ou clientes, também pode haver indivíduos que 
se encontram em situação semelhante à vítima e às autoridades. Esses depoimentos 
podem substituir o depoimento das vítimas, se a vítima não estiver disponível, ou 
eles podem também oferecer sustentação ao depoimento da vítima. Por outro lado, tal 
prova testemunhal também pode ser usada para garantir absolvições. A quantidade de 
depoimentos descritos abaixo pode apresentar matéria para reflexão para os profissionais 
ao organizarem provas testemunhais em um determinado caso.

______________
72 Consulte o Índice de todos os casos.
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No Caso 2832-A (Argentina),73 que resultou na condenação de quatro réus por traficar 
pessoas para prostituição forçada, as vítimas depuseram. No entanto, além disso, o 
Tribunal ouviu depoimentos de clientes que eram “frequentes” no bordel. Outras provas 
testemunhais incluíam quem vivia perto do bordel. O Tribunal considerou o depoimento 
dessas outras testemunhas particularmente importante.

Em Desabato e Vargas Leulan (Argentina),74 a suposta exploração das vítimas foi 
sustentada pelo depoimento de uma mulher que já havia trabalhado no bar de propriedade 
de um dos réus. Essa prova testemunhal confirmou que as vítimas não lidavam com 
dinheiro, que tinham que pedir permissão para sair do local e que havia um sistema de 
multas que as vítimas tinham que pagar. Os réus foram condenados pelo crime de tráfico 
de pessoas para exploração sexual, no qual as vítimas tinham mais de 18 anos de idade.

Em Kil Soo Lee (Estados Unidos),75 um caso que resultou em uma condenação do réu 
por manter os trabalhadores em servidão involuntária e crimes correlatos, testemunhas de 
fora do local onde as vítimas vietnamitas eram mantidas corroboraram com as alegações 
de aprisionamento e estado de inanição das vítimas. Essas testemunhas atestaram, por 
exemplo, que em pelo menos duas ocasiões diferentes elas ouviram mulheres vietnamitas 
atrás de cercas de arame farpado pedirem comida e gritarem por ajuda. O Tribunal negou 
o recurso do réu e manteve a condenação.

Caso n.º 1685—2010 (Egito)76 envolve exploração sexual de uma menor de idade por um 
homem na casa dos 80 anos por meio de um contrato falso de casamento, que foi facilitado 
pelos pais da menor, um mediador e um advogado. O Tribunal baseou a condenação em 
uma série de provas, dentre elas, depoimento de testemunha, o que reforçou o depoimento 
da vítima. Em especial, um vizinho testemunhou ter visto o réu levando meninas a sua 
casa com regularidade. Além disso, o tio da vítima depôs a respeito do que sabia sobre 
o incidente, contado por sua irmã, que era uma das rés.77 Durante o julgamento na 
Corte Criminal de Giza, o primeiro réu foi condenado por crime de abuso sexual e por 
agressão de menor, enquanto os pais da vítima, o mediador e o advogado que cuidaram 
das formalidades do casamento foram condenados pelo crime de facilitar a exploração, 
segundo o artigo 291 do Código Penal sobre tráfico e exploração de crianças.78

No caso de servidão doméstica de Alzanki (Estados Unidos),79 houve uma série de 
depoimentos, entre eles do policial que interrogou a vítima logo depois dela ter escapado do 
apartamento, e de várias enfermeiras e de um especialista em saúde respiratória que havia 
estado na casa do réu para cuidar do filho adoentado do réu.80 Essa prova testemunhal 
ajudou a reforçar a condenação do réu por servidão involuntária.

______________
73 Carrizo, Alcalde, Mendoza, 17 de maio de 2011, caso 2832-A, Argentina. O caso está disponível no Banco de 

Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ARG019).
74 Desabato e Vargas Leulan, 9 de agosto 13, Arquivo D 3/12, CONDENAÇÃO, Córdoba, Argentina. O caso está 

disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ARG057).
75 E. U. A. vs. Kil Soo Lee, 472 F.3d 638 (9º Cir. 2006), Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco 

de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA015).
76 Caso n.º 1685-2010, Corte Criminal de Giza, Apelação n.º 9801, Ano judicial 80. Um novo julgamento foi 

solicitado pelo Tribunal de Cassação, Egito. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º EGY004).

77 No Egito, a corte criminal pode se basear em depoimentos ouvidos por outros, se acreditar que são verdadeiros, 
fiéis e consistentes com os fatos do caso.

78 O Tribunal de Cassação solicitou um novo julgamento como resultado de falhas no veredito e o caso foi enviado 
para novo julgamento. Nenhum outro recurso foi enviado ao Tribunal de Cassação.

79 E. U. A. vs. Alzanki, 54 F.3d 994 (1º Cir. 1995), Estados Unidos da América.
80 O Tribunal de Segunda Instância apresentou esses fatos como parte do histórico do caso.
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Polícia/autoridades como fontes de provas testemunhais

Aqueles responsáveis pela aplicação da lei normalmente são fonte importante de prova 
testemunhal no caso de tráfico de pessoas, porque podem dar relatos em primeira mão 
da situação na qual encontraram a vítima quando ela foi resgatada e, por exemplo, no 
contexto de uma operação de apreensão. Além disso, os agentes de polícia podem ser uma 
boa fonte de observações que podem esclarecer a relação entre a vítima e o traficante ou 
outra prova incriminatória descoberta durante a investigação.

Em Mwakio (Quênia),81 um policial afirmou ter encontrado a vítima e o réu na Tanzânia. 
Durante esse encontro, o réu afirmou ser o marido da vítima, apesar de a vítima negar 
veementemente essa afirmação e alegar ter sido raptada. O Tribunal negou o recurso do 
réu pelas suas condenações de abuso e tráfico de criança para exploração sexual.

Em Sanchez (Filipinas),82 em um caso que envolveu a prostituição de meninos menores 
de idade para relações homossexuais, o réu foi preso pela polícia como resultado de uma 
operação policial. Ele foi condenado por tráfico de pessoas e por abuso de crianças. O 
depoimento de vários policiais envolvidos na operação foi uma peça-chave como prova 
nesse caso. Em Hirang e Rodriguez (Filipinas),83 outro caso relacionado à exploração 
sexual de menores, houve uma operação de apreensão a respeito da qual os policiais 
falaram no Tribunal. O réu foi condenado por tráfico qualificado de pessoas (ou seja, com 
circunstâncias agravantes).

No Caso n.º 8959—2012 (Egito),84 o depoimento do policial que realizou a investigação e 
executou o pedido de busca foi crucial para condenar membros da rede de tráfico. Ele disse 
que, por meio do interrogatório da Polícia para a Proteção da Moral, ficou estabelecido que 
algumas mulheres eram aliciadas para se envolver em prostituição no contexto de falsas 
promessas de casamento. Ele acrescentou que fez uma busca na casa do primeiro réu, 
onde encontrou as vítimas e os clientes e prendeu o primeiro réu. Na busca na casa do 
terceiro réu, ele pegou uma sacola com certidões Orfy85 (certidões falsas de casamento, não 
oficiais) e uma foto de uma das vítimas.

Em Farrell (Estados Unidos),86 o delegado e o procurador do condado depuseram a 
respeito do encontro entre eles e as vítimas enquanto elas ainda estavam no hotel de 
propriedade dos réus. Como parte do contexto factual, o Tribunal destacou o depoimento 
do advogado do condado de que era “evidente que as vítimas viviam com medo

______________
81 George Hezron Mwakio vs. República [2010] eKLR, Apelação Penal 169 de 2008, Suprema Corte do Quênia em 

Mombasa, 28 de junho de 2010, Quênia. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico 
de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º KEN002).

82 Povo das Filipinas vs. Albert D.J. Sanchez, Processo Penal n.º 05-239627-31, Tribunal Regional, National Capital 
Judicial Region, Filial 48, Manila, 29 de outubro de 2009, Filipinas. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL009).

83 Povo das Filipinas vs. Jeffrey Hirang e Rodriguez, Processo Penal n.º 135682, Tribunal Regional de Pasig, 
National Capital Judicial Region, 25 de junho de 2011, Filipinas. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL049).

84 Caso n.º 8959-2012, Tribunal de Haram, Apelação n.º 6771, Ano Judicial 80. Este caso se baseia em um 
resumo e em uma análise das decisões da Corte Criminal da Província de Giza e o Tribunal de Cassação. O caso está 
disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º EGY001). 
Mais detalhes podem ser encontrados na análise aprofundada na seção 5.8 do Compilação de Casos.

85 De acordo com o Glossário do Contrato de Casamento na Lei Islâmica de acordo com a Xaria e as leis de Estado 
Civil do Egito e Marrocos (The Marriage Contract in Islamic Law in the Shari’ah and Personal Status Laws of Egypt 
and Morocco), o casamento Orfy é um casamento comum (1992, 165). Em As Leis Matrimonias no Islã (The Laws 
of Marriage in Islam), o sentido do casamento é explicado ainda como um casamento normal que não é registrado 
oficialmente. Ver http://www.refworld.org/docid/3ae6ab8910.html para mais informações.

86 E. U. A. vs. Farrell, 563 F.3d 364 (2009), Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA006). Para ver detalhes, veja uma 
análise aprofundada na seção 5.4 da Compilação de Casos.
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[dos réus]”.87 Além disso, o Tribunal constatou no depoimento do delegado que um dos 
réus se recusou a devolver os documentos de imigração das vítimas, e que apenas sob a 
ameaça de prisão por roubo, o réu finalmente concordou com o pedido. As condenações 
dos réus por servidão por dívida, servidão por retenção de documentos e outras acusações 
foram confirmadas nesse caso.

Funcionários de ONGs e membros da sociedade civil como fontes de prova testemunhal

Funcionários de ONGs que se envolvem com vítimas de tráfico de pessoas podem ser uma 
fonte importante de prova testemunhal. Devido ao seu papel e a sua experiência, eles 
costumam conseguir depor a respeito do estado físico e psicológico das vítimas e descrever 
seu trauma. Além disso, há também casos nos quais funcionários de ONGs têm assistido 
autoridades responsáveis pela aplicação da lei em operações de investigação, fazendo-se 
passar por possíveis clientes dos serviços prestados por vítimas de tráfico de pessoas.

Em Kalpana Ranganath Galphade (Índia),88 dois cidadãos (ligados à ONG chamada 
Missão de Justiça Internacional) se fizeram passar por clientes em um bordel para 
poder avançar em uma batida policial. Um desses clientes falsos depôs e foi chamado 
pelo Tribunal de “testemunha protagonista”. Esse caso também incluiu o depoimento de 
um assistente social que trabalhou na ONG e descreveu a série de acontecimentos da 
noite da busca policial. O réu foi condenado por uma série de acusações de prostituição 
e exploração sexual no contexto de vitimização de meninas menores de idade, algumas 
das quais eram forçadas a se prostituir.89 O Tribunal enfatizou que a mera participação 
de ONGs ou de instituições de assistência social em assuntos relacionados à justiça 
social “não podem ser incluídas como parte interessada” e determinou que elas eram 
testemunhas independentes. E continuou a reforçar a decisão da polícia de usar tais 
representantes na “operação” da seguinte forma:

“Nenhum cidadão comum aceitaria desempenhar o papel de um cliente que visita um 
bordel. Há risco e estigma envolvidos em tal participação. Desse modo, a escolha de 
panchasa e de clientes falsos entre os membros da Missão de Justiça Internacional em 
dado conjunto de circunstâncias é aceitável e adequada.”

O Estado vs. Kalpana Ranganath Galphade, Caso n.º 279/PW/2009, Tribunal Metropolitano de Magistrados, 
Corte Especial para Lei de Prevenção do Tráfico Imoral – ITPA (em inglês) (Tribunal de 1ª Instância), 
Bombaim, 25 de agosto de 2008.

____________
a“Panchas” vem da palavra “panchnama”, um termo coloquial usado para descrever a documentação 

realizada pela polícia em qualquer investigação criminal. Quando um policial autorizado a realizar busca 
em um lugar entra nesse lugar, é obrigado a chamar dois ou mais moradores independentes e respeitáveis 
do local e realizar a busca na presença deles. Essas testemunhas são chamadas de testemunhas “pancha”.

Em Sridevi et al (Índia),90 que envolveu a exploração forçada de uma garota menor de 
idade, uma diretora do abrigo, que aceitou a vítima, depôs. A defesa tentou impugnar a 
credibilidade dela. Para isso, enfatizava pequenas inconsistências em seu depoimento. O Tribunal

______________
87 Citado previamente.
88 Consulte o Índice de todos os casos.
89 As acusações eram: manter ou administrar ou agir ou ajudar a manter ou administrar um bordel; viver 

totalmente ou parcialmente dos rendimentos de prostituição; envolver uma pessoa, com ou sem seu consentimento, 
com a finalidade de prostituição e também levar ou tentar levar uma pessoa ou fazer com que essa pessoa seja levada 
de um lugar a outro com intenção de fazer com que ela se envolva ou seja forçada a se envolver em prostituição; deter 
alguém para exploração sexual; administrar um bordel perto de um local público. 

90 Caso Seções n.º 112/2007, o Tribunal de sessões extras metropolitanas (Tribunal de Mahila) em Hyderabad, 26 
de junho de 2007, Índia. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º IND007).
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determinou que seu depoimento ainda assim era confiável. Ele levou em conta duas 
considerações principais: primeiro, as inconsistências “de nenhuma maneira contradiziam 
o que parecia verdadeiro no caso da acusação”, mas sim eram insignificantes; segundo, 
não foi possível discernir nem mesmo um único motivo para a vítima mentir a respeito 
da ligação da diretora no caso. Os réus foram condenados por tráfico de pessoas para 
exploração de prostituição. Quanto à alegação de que a testemunha tinha motivo para 
mentir, o Tribunal determinou o seguinte:

“O simples fato da organização de P.W. 1 depender dos fundos que são fornecidos a ela 
com base no número de vítimas atendidas não pode ser considerado para inferirmos que 
toda ação dela tem como motivo tal benefício. Não se pode supor que tais organizações 
sejam iniciadas com fins lucrativos. O objetivo básico é ajudar os destituídos.”

Caso Seções n.º 112/2007, o Tribunal de sessões extras metropolitanas (Tribunal de Mahila) em Hyderabad, 
26 de junho de 2007.

Prova testemunhal de testemunhas a favor dos réus

É importante acrescentar que a prova testemunhal das testemunhas pode, claro, também 
ser usada como prova em apoio da defesa. Às vezes, essas testemunhas podem ser 
chamadas pela defesa para derrubar o relato da vítima, mas as testemunhas trazidas pela 
acusação também podem depor de forma que ajudem o caso da defesa. Isso aconteceu, por 
exemplo, nos seguintes casos:

• No caso R. vs. Ladha (Canadá),91 a acusação apresentou os depoimentos de três 
pessoas — o vizinho, um entregador e um ajudante — para provar que a suposta 
vítima era empregada e explorada pela ré como escrava doméstica. O Tribunal 
decidiu que apesar dessa prova ser coerente com o relato da vítima de que tinha 
trabalhado como empregada da ré, também era coerente com a versão da ré de 
que a vítima auxiliava como visitante por estar em uma visita mais prolongada. 
Além disso, o Tribunal insistiu que essa prova não reforçava a descrição da vítima 
a respeito da exploração sofrida. Por exemplo, a vítima afirmou que a ré a havia 
proibido de se sentar na mobília, com a afirmação de que ela cheirava mal, por isso 
tinha que se sentar no chão e que ela só podia dormir um máximo de 5 a 6 horas 
por dia. No entanto, o ajudante afirmou que a relação entre a vítima e a ré era muito 
boa, sem qualquer tensão evidente. De acordo com o relato dele, a vítima estava 
sempre feliz e sorrindo, e chamava a ré de “mumma”. O Tribunal usou essa prova 
para tirar conclusões a respeito da credibilidade da vítima. O Tribunal considerou 
improváveis as alegações da vítima e absolveu a ré em todas as denúncias, inclusive 
a de tráfico de pessoas.

• No Caso n.º 978 de 12 de março de 2012 (Argentina),92 que envolveu suposto 
tráfico de pessoas para exploração sexual, a defesa trouxe como testemunha um 
vizinho que morava ao lado de uma boate. Ele relatou que as supostas vítimas 
eram livres para deixar a boate a qualquer momento para ir às compras, e que ele 
costumava vê-las voltar voluntariamente. Isso foi usado pela defesa para contradizer 
a alegação das vítimas de que não podiam sair da área da boate. Além disso, 
uma psicóloga, chamada para depor tanto pela acusação quanto pela defesa,

 

______________
91 Consulte o Índice de todos os casos.
92 Consulte o Índice de todos os casos.
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que conhecia as supostas vítimas antes do começo do julgamento, depôs a respeito 
da interação com elas, o que mostrou contradições nas declarações das vítimas. 
Ela também disse que as vítimas tinham recusado sua oferta de levá-las para 
outra casa, mas que haviam preferido morar com um de seus clientes. O Tribunal 
absolveu os réus de tráfico de pessoas. Para ele, as mulheres tinham trabalhado de 
modo voluntário e poderiam ter deixado o local a qualquer momento.

• O caso Ranya Boonmee (Tailândia)93 é um exemplo de uma tentativa bem-
sucedida da defesa de derrubar o relato de uma vítima ao apresentar depoimento 
de outros trabalhadores em situações parecidas. O caso envolvia supostas vítimas 
que trabalhavam em uma empresa de processamento de camarão, onde tinham 
proximidade com trabalhadores que não foram identificados como vítimas. A defesa 
ofereceu prova testemunhal de trabalhadores que não tinham sido identificados 
como vítimas em um esforço para desmerecer as alegações das supostas vítimas. 
Assim, apesar de as vítimas terem afirmado que tinham que morar dentro da 
fábrica, e que tinham que trabalhar muitas horas sem compensação adequada, 
outros trabalhadores migrantes da empresa afirmaram que eles não eram forçados 
a viver no local e que podiam deixar a fábrica depois do trabalho. Tal depoimento, 
juntamente com as incoerências das supostas vítimas, resultou em uma absolvição 
das acusações de aceitar e reter trabalhadores ilegalmente, entre eles aqueles 
menores de 18 e de 15 anos com a finalidade de escravidão, o que fazia com que 
trabalhassem em práticas semelhantes à escravidão, e outro crime.

Fontes e importância da prova testemunhal

Em muitos casos, o depoimento da vítima e do réu será a peça central da prova 
testemunhal.
Outras testemunhas podem ajudar a entender os fatos do caso e fazer uma contribuição 
decisiva na condenação ou absolvição por parte do tribunal. O depoimento ainda mais 
valioso de testemunhas pode vir de:

• Clientes atendidos pelas vítimas traficadas

• Vizinhos

• Policiais/Autoridades

• Funcionários de ONGs que auxiliem vítimas de tráfico de pessoas

• Profissionais da saúde/psicólogos/assistentes sociais

• Trabalhadores que vão ao local (ajudantes/entregadores)

• Trabalhadores em situações parecidas

• Transeuntes/testemunhas oculares

O depoimento de testemunhas pode ajudar o caso da acusação ou o caso da defesa, 
dependendo das circunstâncias específicas do caso. E, claro, como em todo depoimento, 
para convencer o tribunal, o depoimento da testemunha deve ser confiável. 

2.4 Declarações feitas fora do Tribunal

As declarações feitas fora do Tribunal por testemunhas podem, sob certas circunstâncias, 
ser uma fonte útil de provas. Tais declarações podem ser usadas para provar a verdade 
do que é dito para impugnar a credibilidade de uma testemunha. Em jurisdições, que 

______________
93 Citado previamente. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.7 da 

Compilação de Casos.
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fazem parte do sistema de direito civil ou em sistemas mistos,94 é mais fácil usar declarações 
feitas fora do Tribunal para provar a verdade do que está sendo afirmado, do que acontece 
em sistemas de direito comum. Em sistema de direito comum, a admissibilidade de tais 
declarações deve estar de acordo com uma exceção à regra contra boatos ou outras regras 
a respeito da admissibilidade de provas. Assim, não surpreende que a maioria dos casos 
que dependem de “declarações feitas fora do Tribunal” venham de sistemas de direito civil 
ou de sistemas mistos, apesar de haver alguns exemplos de sistemas de lei comum também.

Em Okwuede (Nigéria),95 o réu foi considerado culpado por aliciamento para prostituição. 
Ele organizava viagens internacionais que fomentam a prostituição, e aliciamento 
enganoso, apesar de uma das vítimas não ter dado depoimento por ter morrido antes do 
julgamento. A última declaração dessa vítima aos investigadores foi admitida como prova, 
e o Tribunal contou com ela, além de prova testemunhal de outra vítima e a confissão do 
réu para apoiar a convicção do réu.

Às vezes, uma declaração por escrito é até preferível pelo Tribunal, em vez de um 
depoimento oral. Foi isso o que aconteceu no caso K-165/11 (Sérvia),96 no qual o Tribunal 
considerou a declaração da vítima, realizada durante a fase de investigação, e também 
seu depoimento durante o julgamento e preferiu a declaração por escrito, ao analisar o 
depoimento no Tribunal como falho como resultado do medo que a vítima sentia da família 
do réu com quem ela tinha chegado e permanecido na sala de audiência. Por outro lado, o 
Tribunal considerou que suas declarações anteriores tinham sido feitas sem essa pressão.

No Lolita Pamintuan (República de Palau),97 a Suprema Corte de Palau confirmou 
a admissibilidade de várias declarações por escrito feitas por clientes de um bordel no 
qual as vítimas eram mantidas, apesar de esses clientes não aparecerem no Tribunal. 
As declarações foram citadas durante o julgamento pelas vítimas, e incluíam declarações 
de acordo com as quais o cliente comprou a vítima ou pagou uma determinada quantia 
pelos serviços das vítimas. O Tribunal justificou a aceitação dessa prova ao determinar 
que as declarações foram submetidas não como prova de seu conteúdo (que se relacionava 
à compra dos serviços das vítimas), mas para provar como as vítimas percebiam a sua 
situação, que era relevante à acusação de servidão sexual. Nesse caso, os réus foram 
condenados por tráfico de pessoas, exploração de uma pessoa envolvida em tráfico, 
prostituição e outros crimes. Vale destacar que apesar de Palau ter um sistema misto, de 
dirito civil, direito comum e direito consuetudinário, suas regras quanto a provas seguem 
o direito comum98 e consequentemente, a solução do Tribunal está de acordo com os 
princípios do direito comum.

2.5 Confissões dos réus fora do Tribunal

A confissão de um réu fora do Tribunal é uma forma de declaração fora do Tribunal. No 
entanto, nós o abordamos nesta seção à parte porque tais confissões fora do Tribunal 
podem ser uma peça-chave de prova em processos criminais.99 Além disso, é um tipo de declaração

______________
94 Sistemas mistos, como os do Quênia, podem permitir a admissão de declarações de testemunhas para provar a 

verdade acerca das afirmações sob certas condições. Ver o Código de Processo Criminal Queniano, seções 154 e 156, 
juntamente com a seção 34 da lei de provas que torna admissíveis declarações tomadas por pessoas autorizadas 
pela justiça a tomar as provas em certas condições.

95 Consulte o Índice de todos os casos.
96 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.1 da Compilação de Casos.
97 Lolita Pamintuan et. al vs. República de Palau, Recurso Penal n.o 07-001 (Caso n.os. 06-183, 06-212), a Suprema 

Corte da República de Palau, Divisão de Apelação, 14 de novembro de 2008, Palau. O caso está disponível no Banco 
de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC n.o PLW001).

98 Ver Regras de Prova para o Tribunal da República de Palau (Rules of Evidence for the Courts of the Republic of 
Palau) promulgadas pela Corte Suprema de Palau, 7 de janeiro de 2005 em http://www.palausupremecourt.net/
upload/P1408/13613041813865.pdf.http://www.palausupremecourt.net/upload/P1408/13613041813865.pdf.

99 Ver Cross and Tapper, Sobre Provas (On Evidence), 12a ed. (Oxford University Press, 2010), p. 629.
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fora do Tribunal admissível em sistemas de direito comum, e também em sistemas de 
direito civil, para provar a verdade do que é declarado, se foi provado ter sido suscitado de 
modo voluntário.100

As confissões dos réus, parciais ou completas, têm sido importantes em casos de tráfico de 
pessoas e crimes correlatos. Um exemplo é o caso Okwuede (Nigéria),101 no qual a confissão 
do réu fora do Tribunal de todos os elementos do crime foi essencial em sua condenação. 
Outro exemplo é o Omoruyi (Nigéria),102 no qual mesmo na ausência de depoimento 
da vítima, as declarações do réu, de natureza confessional,103 foram essenciais em uma 
condenação por organização de viagem internacional para a promoção da prostituição.

No Caso n.º 1685/2010 (Egito),104 a prova incluía confissões fora do Tribunal feitas pelos 
pais da vítima que também eram réus no caso. Eles admitiram que tinham aprovado o 
tipo de casamento Orfy105 da filha mais nova para terem benefícios financeiros. A Corte de 
Gizh condenou os réus por tráfico de crianças e outros crimes, com base, em parte, nessas 
confissões, juntamente com outras provas.106  No entanto, o Tribunal de Cassação ordenou 
um novo julgamento devido ao que considerou serem falhas no julgamento do Tribunal, 
entre elas a omissão do Tribunal em responder à defesa do réu de que o casamento da 
filha se baseava em um contrato válido de casamento. O Tribunal de Cassação também 
sustentou que havia uma contradição no raciocínio do Tribunal ao considerar a opinião 
religiosa do Grande Mufti em anular o casamento,107 mas recusando-se a analisá-lo de 
modo crítico conforme solicitado pela defesa. Além disso, o Tribunal penal de primeira 
instância não respondeu ao pedido de uma ré de que sua confissão foi anulada por ter sido 
dada como resultado de coerção. 

2.6 Depoimento de especialista ou profissional

A prova por meio de depoimentos também pode ser obtida com profissionais que apresentam 
pareceres de especialista. As jurisdições diferem no que diz respeito às regras que regem a 
apresentação de tal prova, o que inclui perguntas como: quando a opinião por escrito basta 
e quando o depoimento oral se faz necessário? Quando um juiz pode pedir depoimento de 
especialista e quando tal depoimento deve ser submetido pelos envolvidos no caso? Qual  
é o âmbito adequado de tal depoimento para garantir que ele não interfira na função do 
juiz ou do júri na questão? No entanto, apesar dessas diferenças, a maioria das jurisdições 
permite que o depoimento relevante de especialista seja realizado de alguma forma.

Opiniões de especialistas podem se relacionar a questões médicas

A opinião de especialista em questões médicas pode ser uma fonte de prova importante 
nos casos de tráfico de pessoas. Os especialistas médicos podem, por exemplo, auxiliar o 
Tribunal na apresentação de uma opinião médica a respeito da idade de uma vítima; na 
documentação de lesões ou na situação psiquiátrica da vítima; ou em uma opinião médica 
sobre a possibilidade de uma vítima ter sido sujeita ao estupro.

______________
100 Ibid.
101 Consulte o Índice de todos os casos.
102 Previamente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.5 da 

Compilação de Casos.
103 Duas das acusações eram sobre organizar viagem ao exterior que promove prostituição e o réu admitiu que ele 

havia organizado a viagem ao exterior.
104 Consulte o Índice de todos os casos.
105 Para obter mais informação sobre o casamento Orfy, ver o caso egípcio na seção 2.3 sobre “Prova testemunhal 

de pessoas que não sejam as vítimas”.
106 Isso incluía o depoimento da vítima, a investigação da polícia, o depoimento do tio da vítima, o depoimento de 

um vizinho que viu o agressor levar a vítima para sua casa e uma opinião religiosa dada pelo Grande Mufti.
107 Para ver mais detalhes a respeito dessa opinião religiosa, ver a seção 2.6 sobre “Depoimento de especialista ou 

profissional/opinião religiosa”.
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Além disso, uma opinião médica a respeito do réu também pode ser útil para o Tribunal, a 
depender das circunstâncias do caso. Um exemplo concreto envolvia um caso no qual o réu 
afirmava que não poderia ter explorado sexualmente a vítima devido à incapacidade física. 
Sua alegação foi contradita por uma opinião médica, que será apresentada adiante.108

No Wipaporn Songmeesap (Tailândia),109 uma garota tailandesa de 14 anos foi mantida 
escrava como uma empregada doméstica. A vítima não era remunerada adequadamente 
e era severamente maltratada fisicamente. Nesse caso, além do depoimento da vítima, o 
depoimento de um médico foi dado, o qual realizou um exame da vítima e registrou seus 
ferimentos. O relatório do médico e seu depoimento foram mencionados como parte da 
base de provas para a condenação por prender uma menor de idade ferida com o fim de 
escravidão e outra acusação.

No caso Urizar (Canadá),110 que envolveu exploração sexual da vítima por seu namorado, 
o Tribunal se baseou em um relatório médico para confirmar que a vítima tinha sofrido 
ferimentos nos joelhos coerentes com suas alegações sobre o réu tê-la empurrado escada 
abaixo. O réu foi condenado por tráfico de pessoas e outras acusações.

No caso Mwakio (Quênia),111 o Tribunal, ao negar a apelação do réu a respeito da quantidade 
suficiente de provas para sua condenação por abuso e tráfico de criança para exploração 
sexual, baseou-se, entre outras provas, no depoimento de um médico a respeito do exame 
médico da vítima. O depoimento do especialista corroborava a afirmação da vítima de que 
ela tinha sido estuprada. O Tribunal observou que:

“Estupro e abuso são crimes perpetrados de modo escondido. É improvável que haja 
testemunha ocular. Em muitos casos, a única corroboração é médica.”

George Hezron Mwakio vs República [2010] eKLR, Apelação 169 de 2008, Suprema Corte do Quênia em 
Mombasa, 28 de junho de 2010, Quênia.

No caso Hirang e Rodriquez (Filipinas)112, que envolveu exploração sexual comercial 
de várias garotas filipinas, quatro vítimas foram submetidas a um exame dentário para 
determinar sua idade. O exame descobriu que elas eram todas menores de idade. O 
Tribunal se baseou nos resultados do exame para poder determinar que se tratava de um 
caso de tráfico de menores, que é considerado tráfico “qualificado” de pessoas.113

Também no caso Canonoy (Filipinas),114 no qual uma garota de 14 anos foi contratada 
pelo réu para oferecer serviços sexuais em seu bar, um dentista depôs que ele havia 
realizado um exame dentário da vítima para determinar se ela já tinha um terceiro molar. 
A importância da presença de um terceiro molar era que “se um paciente não tem o terceiro 
molar, ainda não tem 17 anos, ou seja, é menor”. Após verificar, o dentista concluiu que a 
vítima ainda era menor de idade e emitiu um relatório dentário, apresentado no Tribunal

______________
108 Ver descrição completa de Ernst F. (Alemanha) nesta seção.
109 Caso n.o 4994/2550, Caso Vermelho n.o 12213/2552, 1a Instância: Tribunal Penal do Sul de Bangkok, 6 de 

novembro de 2009, Tailândia. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas 
do UNODC (UNODC Caso n.º THA005).

110 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, veja uma análise aprofundada na seção 
5.2 da Compilação de Casos.

111 Consulte o Índice de todos os casos.
112 Consulte o Índice de todos os casos.
113 Isso denota tráfico de pessoas em circunstâncias agravantes, nesse caso, ao levar em consideração que a vítima 

era menor.
114 Povo das Filipinas vs. Monette Canonoy, Crim. Caso n.º 14206, Tribunal Regional, 1a Região Judicial, Filial 11, 

Laoag, Filipinas. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC n.º PHL054).
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como prova. No mesmo caso, a vítima também foi submetida a um exame médico para 
determinar se ela tinha sido abusada sexualmente ou não. Um relatório médico foi 
apresentado no Tribunal. Nele, afirmava-se que não era possível determinar se ela tinha 
sido agredida sexualmente ou não. Com base no depoimento da vítima e no depoimento do 
dentista, o Tribunal considerou o réu culpado por tráfico qualificado de pessoas.

No caso Ernst F. (Alemanha),115 o réu iniciou uma relação sexual com a vítima e 
posteriormente a forçou a se tornar uma prostituta. A vítima trabalhou para ele como 
prostituta por 11 anos. Durante esse tempo, o réu manteve a vítima em isolamento e a 
estuprou em diversas ocasiões. A vítima também foi forçada a trabalhar sob condições 
difíceis, sem dias livres e todos os seus rendimentos iam diretamente para o réu. O caso 
se caracterizou por uma série de opiniões médicas. Primeiro, a prova detalhada da vítima 
foi avaliada por uma testemunha especialista que era Médico-Chefe da ala forense de um 
hospital. Ele diagnosticou a vítima como alcoólatra e com um distúrbio de personalidade 
dependente, que pode influenciar a precisão de seu depoimento. Ainda assim, ele explicou 
que, em sua avaliação, a vítima podia ser tida como confiável com base na descrição que 
fez de seus sentimentos, que se focou em analisar a própria culpa e responsabilidade 
e que, parcialmente, incriminava a si mesma. O Tribunal também considerou a vítima 
como confiável.116 Além disso, a ginecologista da vítima confirmou os sinais de estupro 
e explicou que eles estavam de acordo com o relato da vítima. Por fim, a alegação do réu 
de que ele não teria como estuprar ninguém em função de disfunções eréteis foi avaliada 
por outro especialista médico que relatou que não havia sinais de tal problema. O réu 
foi condenado por tráfico de pessoas para exploração sexual e outras acusações sexuais, 
entre elas estupro.

No Caso 8959-2012 (Egito),117que envolvia tráfico de pessoas para prostituição de acordo 
com promessas falsas de casamento, um relatório médico forense indicou que uma das 
vítimas ainda era virgem, enquanto as outras duas, não.

Depoimentos de especialista no campo da psicologia em geral e a vitimologia em particular

O depoimento de especialista no campo da psicologia em geral e na vitimologia em particular 
é visto por alguns Tribunais e por alguns especialistas como uma fonte especialmente 
importante de provas nos casos de tráfico de pessoas, porque a personalidade e o estado 
psicológico da vítima costumam ser essenciais para a compreensão do caso. Por outro 
lado, algumas autoridades relutam em usar tal depoimento de “soft science”.

Um caso da Finlândia118 envolve um empresário que fingia ser dono de uma agência de 
modelos na Finlândia. Ele convidou doze jovens finlandesas para entrevistas, durante as 
quais as mulheres eram fotografadas nuas e tocadas, e algumas até foram estupradas. 
O trabalho subsequente delas envolvia fazer shows eróticos, pornografia, striptease e 
prostituição. As mulheres também foram exploradas sexualmente e estupradas. Quando a 
agência de modelos chegou ao conhecimento da polícia, o homem já administrava o

______________
115 Caso n.o 1KLs 211 Js 3771/11, Tribunal Regional de Bayreuth, 30 de dezembro de 2011, Alemanha. O caso 

está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC n.o DEU003).
116 De acordo com a seção 244 do Código de Processo Penal (StPO), o Tribunal pode negar um pedido para 

avaliar a credibilidade do depoimento de uma vítima por um especialista (aussagepsychologisches Gutachten, em 
alemão), ao afirmar ter competência suficiente para fazer tal avaliação. Mas alguns Tribunais dependem da avaliação 
especialista que submete as vítimas a um processo de avaliação intenso. O especialista dá a opinião de forma oral 
e escrita no Tribunal a respeito de suas conclusões. Assim, torna-se difícil legalmente para um Tribunal fugir da 
opinião de um especialista.

117 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 
seção 5.8 da Compilação de Casos.

118 Tribunal de Helsinque, Departamento 7/1, 7 de dezembro de 2011, Finlândia. O caso está disponível no Banco 
de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC n.º FIN008).
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negócio há mais de uma década. O testemunho de especialistas foi necessário para 
responder às questões candentes neste caso: como é que garotas finlandesas comuns e 
mulheres com passado e origens convencionais se encontram nessa situação de abuso? 
Por que elas não fugiram, mas voltaram às situações de abuso, mesmo que não estivessem 
trancadas e não temessem a deportação do país? Por que não procuraram a ajuda da 
polícia ou de outras autoridades? Um psiquiatra forense declarou que em casos de violência 
sexual e de exploração, o controle sobre a vítima costuma ser obtido por um processo 
gradual em que a vítima renuncia à sua integridade física e por técnicas avançadas de 
manipulação. Ele explicou que esse processo incremental torna difícil, até mesmo para a 
vítima, definir o ponto em que ela deixou de consentir. Também acaba com a confiança que 
ela pode ter em outras pessoas e na habilidade da sociedade de protegê-la. Além disso, o 
especialista explicou que o réu manipulou as mulheres para que elas acreditassem serem 
as responsáveis pela situação, e infundiu nelas sentimento de culpa e de desvalorização. O 
réu foi condenado por tráfico de pessoas e por outros crimes sexuais, entre eles estupros, 
e recebeu a pena de mais de 11 anos de prisão.119

No caso Alzanki (Estados Unidos),120 o Tribunal determinou que o depoimento do 
especialista em vitimologia era relevante, apesar de seu valor probatório estar em questão. 
O especialista afirmou no julgamento que as vítimas que sofrem abusos costumam 
alimentar um medo enorme de seus agressores, e não fogem na primeira chance que 
têm. O réu alegou que tal depoimento não era útil ao júri, porque só se relacionava à 
vitimologia do abuso sexual, sendo que o caso envolvia uma suposta servidão involuntária. 
O Tribunal negou o pedido, dizendo que “apesar da natureza mais generalizada do dito 
depoimento poder diminuir seu valor probatório para a análise do fato, não acreditamos 
que podemos dizer que sua relevância é totalmente nula.”121 A condenação do réu por 
servidão involuntária foi confirmada.

No caso Farrell (Estados Unidos),122 uma especialista em tráfico de pessoas e exploração 
de trabalhadores domésticos depôs a respeito de sinais de alerta no contexto laboral, 
que podem indicar a existência de coerção psicológica ou uma atmosfera de medo. Ela 
ainda afirmou que muitos desses sinais existiam nesse caso. O Tribunal julgou relevantes 
partes do depoimento da especialista em confirmar as condenações por servidão por 
dívida, servidão por retenção de documentos, e outra acusações, desde que elas não 
atrapalhassem o papel de apuração dos fatos do júri.123

No caso K-165/11 (Sérvia),124 especialistas foram usados para ajudar o Tribunal a avaliar 
a credibilidade das duas vítimas. O depoimento da Vítima 1 no julgamento foi diferente 
das declarações anteriores que ela deu durante o estágio de investigação do caso. Um 
psiquiatra atestou que a vítima era extremamente sugestionável e poderia ser manipulada 
com facilidade. Em consequência, de acordo com a opinião dele, o depoimento dela mudou 
no julgamento depois que ela encontrou a esposa do réu, que conversou com ela. Por outro 
lado, as declarações feitas durante a investigação não foram na presença do réu ou de 
qualquer outro membro de sua família. Em relação à Vítima 2, um psicólogo e assistente 
social disse que o desenvolvimento mental dela não era coerente com sua idade (a Vítima 2

______________
119 A Suprema Corte não confirmou a condenação por tráfico de pessoas.
120 Consulte o Índice de todos os casos.
121 Anteriormente citado.
122 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 

Compilação de Casos.
123 Na apelação, os réus afirmaram que o depoimento da especialista invadia o campo do júri. O Tribunal aceitou 

o depoimento da especialista quando ofereceu contexto para entender as atitudes das vítimas, as condições sob 
as quais elas podem ter trabalhado e para avaliar a veracidade das alegações feitas pelas vítimas. No entanto, o 
Tribunal determinou que a especialista não deveria ter atestado a força do caso do governo, a credibilidade das 
testemunhas ou sobre assuntos que faziam parte da apuração do júri. No fim, o Tribunal não considerou que esse 
erro afetava os direitos dos réus e manteve que havia ampla prova para as descobertas do júri independentemente 
do depoimento da especialista.

124 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.1 da 
Compilação de Casos.
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era menor de idade), que ela não tinha conhecimento de valores morais, era emocionalmente 
instável e incapaz de fazer distinções entre comportamento socialmente aceitável e 
socialmente não aceitável. O Tribunal condenou o réu por recrutar, transportar e alojar as 
duas vítimas com a finalidade de prostituição. 

No caso López López (Argentina),125 os réus administravam um bordel no qual mulheres 
jovens, entre elas menores de idade, trabalhavam como prostitutas. A prova nesse caso 
incluiu uma avaliação psicológica por parte de especialista de uma das vítimas, que 
revelou sinais de abuso sexual e psicoemocional. Com base nisso e em outras provas, os 
réus foram condenados por tráfico de menores e acusações relacionadas.126

Ver também Mariño Héctor Oscar (Argentina),127 no qual um relatório psicológico emitido 
pela Equipe Nacional de Resgate128 foi uma prova essencial para entender o depoimento 
ambíguo da vítima, que incluía a expressão de sentimentos positivos em relação ao réu. 
O relatório psicológico incluía uma explicação de seus sentimentos positivos pelo réu e 
afirmava que o fato de viver com ele gerava nela um mecanismo de identificação, que a 
levou a sentir que o agressor cuidava dela. Assim, ela normalizou a exploração. O réu foi 
condenado por tráfico de uma pessoa adulta para exploração sexual.

No caso Canonoy (Filipinas)129 mencionado anteriormente nesta seção, além dos exames 
médicos, um exame psicológico, entre eles um teste de QI e um de personalidade, foi 
realizado para avaliar o estado psicológico da vítima. Foi concluído que a vítima não era 
capaz de compreender totalmente a situação de tráfico, que ela desenvolvera uma forma 
de ansiedade e tinha uma “baixa autoestima”. Com base em uma série de provas, entre 
elas essa opinião de um especialista, o réu foi considerado culpado por tráfico qualificado 
de pessoas.130

No caso R. vs. Ng (Canadá),131 um especialista em vitimologia132 deu provas a respeito de 
indicadores que podem ajudar a identificar vítimas de tráfico de pessoas e que pareciam 
combinar com a suposta vítima. No entanto, ele reconheceu que indivíduos que nunca 
foram traficados, mas, que, por exemplo, são apenas migrantes em situação irregular, 
podem mentir e afirmar que foram vítimas de tráfico para evitar punição. O Tribunal 
se baseou nessa ambiguidade, dentre outros fatores, ao julgar sua credibilidade e ao 
determinar que a prova do especialista reforçava uma descoberta de que a suposta vítima 
estava envolvida em um esquema ilegal de imigração, e não de tráfico.133

Depoimento por especialista antropólogo ou cultural

O depoimento de especialistas antropólogos ou culturais pode ser útil para explicar certos 
fenômenos e, por exemplo, o significado de certos tipos de tatuagem com um sentido 
cultural ou as implicações de cerimônias “juju” (de bruxaria)134 no comportamento de

______________
125 Anteriormente citado.
126 As outras acusações foram: (a) gerenciamento/ou administração de um bordel; e (b) promover ou facilitar a 

prostituição de menores.
127 Caso 22000145/2011/TO1, 2 de setembro de 2014, Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, Argentina. Para 

acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 4.4 sobre “4.4 Como lidar com o assunto do 
consentimento da vítima?”.

128 O Programa Equipe de Resgate (governo estadual) oferece ajuda imediata às vítimas.
129 Consulte o Índice de todos os casos.
130 Isso denota tráfico de pessoas sob circunstâncias agravantes.
131 Consulte o Índice de todos os casos.
132 A especialidade dele era em vitimologia e em crime transnacional em relação ao tráfico de pessoas e contrabando 

de pessoas.
133 Curiosamente, enquanto o Tribunal nos casos R. vs. Ng (Canadá) e R. vs. Orr, 2013 BCSC 1883 (CanLII) 

considerou o especialista qualificado, no caso Orr, a Corte de Apelação de Colúmbia Britânica anulou uma 
condenação sobre acusações de tráfico porque considerou que o mesmo especialista não era adequadamente 
qualificado e ordenou um novo julgamento, R. vs. Orr, 2015 BCCA 88, Canadá.

134 Ver casos que envolvem “juju”, descritos adiante nesta seção.
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vítimas e de réus em casos de tráfico de pessoas. Além disso, em certos casos, a motivação 
ou falta de motivação da vítima para contar a história toda pode ser explicada, pelo menos 
em parte, pelos aspectos de sua cultura.

A necessidade de depoimento de especialistas sobre esses assuntos em particular pode 
variar de país para país, geralmente o que depende da familiaridade do Tribunal com a 
interface antropológica e cultural relevante ao caso.

Assim, no caso Cook (Estados Unidos),135 o réu fez tatuagens tribais nas costas da vítima 
com a letra “S” para marcá-la como escrava, e com o símbolo chinês para escrava no 
tornozelo. O depoimento do especialista determinou o significado dos símbolos chineses.

No caso de Omoruyi (Nigéria),136 as vítimas participaram de uma cerimônia “juju” durante 
a qual elas juraram não fugir do réu e pagar suas dívidas. Nesse caso, não foi preciso 
depoimento de especialista, uma vez que os nigerianos de todas as classes sociais estão 
familiarizados com o “juju” e acreditam nele ou respeitam essa crença.

Entretanto, em outros países, nos quais a crença no “juju” pode parecer irracional, e assim 
contestar a credibilidade dos depoimentos das vítimas, o depoimento de especialista tem 
sido usado.

No caso Anthony Harrison (Reino Unido)137 as vítimas eram duas menores de idade 
da Nigéria que foram submetidas às cerimônias de “juju” para que se assustassem, 
obedecessem e ficassem em silêncio e, assim, garantir que elas pagassem sua “dívida”. A 
acusação solicitou a experiência de um antropólogo com conhecimento específico sobre a 
Nigéria e sobre práticas de bruxaria. A prova dada por essa testemunha permitiu que o júri 
compreendesse melhor as circunstâncias do caso e o porquê a prova apresentada pelas 
vítimas tinha sido dada aos poucos e era, diante disso, inconsistente. O uso do especialista 
também ajudou o júri a entender as relações complexas entre o traficante e as vítimas, e 
também o contexto cultural. O réu foi condenado por conspiração por traficar duas vítimas 
para exploração sexual e outras acusações, e recebeu a pena de 20 anos de prisão.

Em um caso alemão na Suprema Corte de Mannheim138 que envolveu o uso de “juju”, as 
vítimas relutaram a depor porque acreditavam em uma mistura de cristianismo e “juju” e 
não queriam admitir que acreditavam no “juju”. Além disso, temiam as consequências da 
cerimônia “juju” se depusessem. Diante do fato de que as autoridades alemãs não sabiam 
nada sobre “juju” nem acreditavam nisso, o depoimento de um especialista em etnologia 
foi enviado para explicar a complexidade do sistema de crenças das vítimas e os efeitos 
do “juju” na cultura nigeriana. Esse depoimento ajudou na condenação sobre acusações 
graves de tráfico de pessoas. Por outro lado, em dois casos na Alemanha que envolviam 
ameaças por parte de sacerdotes “juju” usados para intimidar as vítimas, o Tribunal se 
baseou no depoimento da vítima, que julgou confiável, para condenar pelas acusações de 
tráfico de pessoas, e não foi considerado necessário nenhum depoimento de especialista.139

______________
135 E. U. A. vs. Cook, n.º 10-00244-02-CR-W-DW, 2013 WL 3039296 at 4 (W.D. Mo. 17 de junho de 2013) aff’d. 

782F.3d 983 (8a Cir. 2015), Estados Unidos da América.
136 Consulte o Índice de todos os casos. Para ver fatos detalhados, veja a análise aprofundada na seção 5.5 da 

Compilação de Casos.
137 R. vs. Anthony Harrison (T20117086), 7 de julho de 2011 (julgamento na Corte da Coroa, assim não relatado), 

Reino Unido. Consulte o Índice de todos os casos.
138 6KLs 810 Js 13094/01, Alemanha.
139 Caso contra Sophia Ogiemwanye et al, 501 Kls 1/12 (68 Js 633/09) Landgericht Berlin (Tribunal Regional de 

Berlim), 14 de dezembro de 2012, Alemanha; Caso contra Kate Müller, 533 Kls 33/12 (251 Js 976/12) Landgericht 
Berlin (Tribunal Regional de Berlim), 2 de outubro de 2013, Alemanha.
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Logo, não é em todo caso do qual a cultura faz parte, que o depoimento de um especialista 
se faz necessário. Dois outros casos nos quais o depoimento da vítima bastou incluem o 
Kovacs (Austrália),140 no qual a vítima trabalhava em um restaurante, em contato com 
o público todos os dias, e ainda assim não tentou denunciar o crime a parentes e outras 
pessoas, apesar de envolver estupro. Ela explicou isso ao dizer no Tribunal que se sentiria 
envergonhada e envergonharia sua mãe, por serem membros da sociedade filipina.

De modo parecido, no caso Farrell (Estados Unidos),141 a opinião de apelação revela que 
as vítimas entregaram os passaportes aos réus com relutância quando solicitados, devido 
ao princípio da cultura filipina de que respeito deve ser dado aos empregadores.

O caso de crenças culturais como o “juju”: quando o depoimento de especialista é útil?

O valor do depoimento de especialista pode estar relacionado com a cultura. Isso é ilustrado 
nos casos que envolvem o uso das cerimônias “juju” (bruxaria) para tornar as vítimas 
vulneráveis à exploração. O depoimento de especialistas pode ser necessário em países sem 
familiaridade com essa prática (mas não de modo uniforme). Em países nos quais o sistema 
de crenças é forte, não é preciso solicitar o depoimento de especialista porque a prática será 
familiar aos juízes/ao Tribunal, como é ilustrado pelas seguintes jurisdições:

• Nigéria: “Juju” é familiar aos nigerianos: não se faz necessário o depoimento de 
especialistas.

• Reino Unido: apresentação de depoimento de especialista.

• Alemanha: apresentação de depoimento de especialista em alguns casos, mas não 
em outros.

• Bélgica: nenhuma apresentação de depoimento de especialista se faz necessária 
porque o Tribunal considera o “juju” como uma forma de engano.

Opinião religiosa

Em certos casos, a opinião religiosa pode ser outra forma de opinião de especialista. Uma 
opinião desse tipo foi dada no Caso n.º 1685/2010 (Egito),142 em relação a uma acusação 
de exploração sexual de uma menor de idade. O caso envolvia vários réus que facilitaram 
a exploração sexual de uma menor de idade por meio de um casamento falso com um 
homem na faixa dos 80 anos. Como parte da prova no caso, o Tribunal recebeu uma 
opinião religiosa ou fatwa143 do Grande Mufti da República Árabe do Egito a respeito do 
casamento de menores de idade. A opinião era de que a proteção do pai era falha devido a 
sua imoralidade em aceitar um casamento falso para sua filha e à atitude horrorosa dos 
dois pais por forçarem a filha a se casar com uma pessoa incompatível, o que resultaria em 
anulação do casamento. Apesar de o Tribunal condenar os réus, com base nessa opinião 
religiosa e também em outras provas, o Tribunal de Cassação exigiu um novo julgamento. 
Ele afirmava que havia uma contradição no raciocínio do Tribunal em usar aquela opinião 
de especialista e se recusou a examiná-la de modo crítico conforme pedido pela defesa, 
principalmente uma vez que a defesa se baseava na alegação de que o casamento era 
válido de acordo com os princípios da Xaria islâmica.

______________
140 R. vs. Kovacs [2009], 2Qd R 51, 23 de dezembro de 2008, Tribunal de Apelação de Queensland, Austrália. O 

caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º 
AUS015).

141 Consulte o Índice de todos os casos. Para obter detalhes, veja a análise aprofundada na seção 5.4 do Compilação 
de Casos.

142 Consulte o Índice de todos os casos.
143 Fatwa é uma opinião religiosa emitida por um especialista (mufti), o que demonstra uma regra dentro da lei 

islâmica com base em provas, como resposta a uma pergunta específica.
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Um depoimento de “soft science” é útil? — Questões a considerar

O depoimento de especialista pode ser usado em muitas áreas, como psicologia, vitimologia 
e antropologia. No entanto, existem diferenças de opinião entre as autoridades relacionadas 
à utilidade de um depoimento de “soft science” em comparação a um depoimento de “hard 
science”, como balística, análise do DNA ou farmacologia.

A seguir veremos as opiniões a respeito do valor desse depoimento:

Contras:
Nem todas as vítimas se comportam da mesma maneira, o que dá valor limitado à psicologia 
e à vitimologia; nem todas as vítimas de uma cultura se comportam da mesma maneira, 
o que limita o valor do depoimento antropológico de especialista; esse tipo de depoimento 
apenas abre a porta para a defesa criar opiniões contrárias de especialistas e enevoar as 
questões.

Prós:
Os conhecimentos em psicologia e em vitimologia podem ser vitais para se chegar às 
condenações, especialmente onde meios sutis forem usados, e, por exemplo:

• Uma compreensão de como os métodos de controle dos traficantes agem sobre as vítimas;

• Os efeitos do tráfico de pessoas nas vítimas;a

• Como as reações dos indivíduos podem variar no caso de tráfico de pessoas;

• Motivações da vítima;b

• Personalidade das vítimas;c

• A natureza das vulnerabilidades das vítimas e como elas são agredidas;d e

• Uma compreensão do porquê a vítima consentiu.

Análises antropológicas e culturais podem acrescentar:

• O significado de um determinado sinal, como uma tatuagem;

• A natureza e as implicações de certas crenças culturais; e 

• O papel do estigma no comportamento da vítima.

____________
aExemplos podem ser: perda de confiança, crença no poder do agressor, a necessidade de acreditar que a 
situação pode mudar.

bExemplos podem ser: amor, dedicação, medo, indisposição para enfrentar o agressor no Tribunal.
cExemplos podem ser: ingenuidade e nível de desenvolvimento moral.
dExemplos podem ser: situação socioeconômica, histórico educacional, desenvolvimento mental, inteligência.

2.7 Prova documental

A prova documental é outro tipo de prova usada em muitos casos de tráfico de pessoas 
e crimes correlatos. As regras a respeito da submissão desse tipo de prova diferem de 
uma jurisdição a outra. Em especial, os sistemas de direito comum costumam exigir a 
presença de uma testemunha para confirmar as circunstâncias sob as quais o documento 
foi redigido e limitar a admissibilidade de documentos de diversas maneiras.

Assim como com outros tipos de provas, a prova documental pode ser usada para apoiar 
a acusação ou a defesa. Os exemplos dados a seguir servem para estimular o raciocínio a 
respeito das possíveis fontes de provas documentais em casos de tráfico de pessoas.
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No caso Urizar (Canadá),144 o réu enviou à vítima algumas mensagens de texto que 
foram apresentadas como prova ao Tribunal. Nesse caso, o depoimento da vítima não foi 
corroborado por outros depoimentos. As mensagens de texto deram apoio à condenação do 
Tribunal com base no depoimento confiável da vítima. O réu foi considerado culpado por 
tráfico de pessoas e outras acusações.

No caso R. vs. Ladha (Canadá),145 que envolveu o tráfico de pessoas para servidão 
doméstica, várias provas documentais foram enviadas pela defesa para acabar com a 
credibilidade da vítima. Primeiro, mensagens de texto foram usadas para contradizer o 
depoimento da vítima acerca da suposta exploração e de uma relação problemática com 
a ré. Nessas mensagens de texto, a vítima escreveu à ré: “Minha mãe, sinto saudade 
todos os dias. Boa noite, tchau” e a ré respondeu com “Também sinto saudade. Boa noite 
e cuide-se. Amo você como amo minha Zahra e minha Natasha”, o que não apoia as 
declarações da vítima a respeito do tratamento ruim que ela recebia por parte da ré. Em 
segundo lugar, a defesa apresentou uma conversa gravada em fita entre um policial e a 
ré em um momento em que o suposto tráfico ainda estava acontecendo. Durante essa 
conversa, a ré não criticou a vítima, mas a defendeu e a descreveu como uma criança 
inocente que provavelmente tinha sido levada a relatar o crime à polícia. O Tribunal disse 
que a declaração da ré tinha “um quê de verdade inconfundível” e foi em grande parte 
corroborada. Além disso, passagens de avião compradas pela ré para a suposta vítima 
também foram usadas como prova. A vítima disse que foi enganada para ir ao Canadá 
para ficar seis meses, mas que, na verdade, foi mantida na casa da ré como empregada 
doméstica por um ano. A defesa argumentou que a passagem de volta foi comprada para 
uma data três meses depois da chegada da vítima ao Canadá, o que coincidia com a 
história da ré de que o plano original era levar a suposta vítima para o Canadá para uma 
visita de três meses. A defesa alegou que se a ré tivesse intenção de manter a vítima 
trabalhando como empregada pelo máximo tempo possível, não faria sentido comprar uma 
passagem de volta para uma data três meses antes de o visto de visitante, de seis meses, 
vencer. Com base nessa prova, o Tribunal concluiu que as alegações feitas pela vítima 
eram improváveis e absolveu a ré de todas as acusações.

No caso Udeozor (Estados Unidos),146 conversas por telefone foram gravadas entre a 
vítima e o cúmplice do réu, e enviadas como prova durante o julgamento. As conversas 
eram sobre como o réu havia levado a vítima para os Estados Unidos ilegalmente; sobre 
como ele tinha interesse que a sua história e a da vítima fossem compatíveis; e sobre 
como ele havia perguntado à vítima se ela tinha contado à polícia que ele a agredia. O réu 
foi condenado por conspiração para manter outra pessoa em servidão involuntária e por 
alojar uma jovem estrangeira em situação irregular. Na apelação, o Tribunal confirmou 
a condenações e a aceitação das conversas gravadas. Os réus foram condenados por 
servidão involuntária e outras acusações.

No K-133/11(2012) (Sérvia),147 um caso que envolveu tráfico de mulheres para exploração 
de prostituição, transcrições de telefonemas e de mensagens de texto entre dois réus 
ajudaram a provar o envolvimento deles no crime, assim como o controle exercido sobre as 
vítimas. Os réus foram considerados culpados de tráfico de pessoas.

______________
144 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
145 Consulte o Índice de todos os casos.
146 E. U. A. vs. Udeozor, 515 F.3d 260 (4a Cir. 2008), Estados Unidos. O caso está disponível no Banco de Dados 

de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA039).
147 Caso n.º K-133/11 (2012), 9 de fevereiro de 2012, Suprema Corte em Novi Sad, Sérvia. O caso está disponível 

no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º SRB032).
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No caso Rivera (Estados Unidos),148 que envolveu exploração sexual de mulheres em 
situação irregular nos Estados Unidos, um oficial de imigração enviou a prova que ele 
havia reunido, o que incluía uma carta que um dos réus tinha enviado ao promotor que 
indicava que o réu sabia de outros esquemas nos quais estavam envolvidos cárcere e 
prostituição de pessoas. Provou-se, assim, que ele sabia da situação de imigração ilegal 
das vítimas. Isso foi mencionado pelo Tribunal em sua descrição da prova apresentada. Os 
três réus envolvidos nesse caso foram condenados por diversos crimes, entre eles tráfico 
de pessoas para exploração sexual e trabalho forçado.

No Caso n.º 8959-2012 (Egito),149 prova documental de 95 contratos não oficiais de 
casamento (contratos Orfy)150 ofereceu apoio crucial para o depoimento de vítimas. Os 
contratos provavam que as meninas eram enganadas a pensar que se casariam com 
homens dos estados do Golfo, mas, na realidade, prestavam serviços de prostituição para 
eles. Outra prova documental incluía recibos trocados entre os réus e listas de nomes de 
vítimas e informações sobre elas.

No caso Ernst F. (Alemanha),151 havia diversas provas documentais para reforçar uma 
condenação de tráfico de pessoas para prostituição e outros crimes. Entre elas, mensagens 
de texto para clientes e cartas para uma professora que tentou ajudar a vítima.

No caso Kamal Jeet Singh vs. Governo (Índia),152 o réu liderava uma rede nacional 
ampla de crime organizado que envolvia o recrutamento e transporte de mulheres com o 
fim da exploração sexual comercial. A rede do réu fornecia garotas a hotéis e a residências 
particulares em várias cidades da Índia. Provas documentais foram enviadas para provar a 
prostituição organizada, entre elas registros de telefonemas feitos por celular, documentos 
de hotéis e de um banco, e um grande número de passagens aéreas, além de documentos 
financeiros (ver subseção sobre registros financeiros). O réu foi considerado culpado de 
prostituição, tráfico de pessoas e crime organizado.

Em dois casos da Alemanha, que terminaram em condenação por tráfico de pessoas, 
transcrições da Western Union mostraram para onde o dinheiro era canalizado e ajudaram 
a provar o elemento de exploração das vítimas.153

Em um caso de tráfico de pessoas para exploração sexual, Martin (Filipinas),154 cadernos 
e diários escritos pelas trinta e quatro vítimas foram apresentados. Eles registravam as 
datas em que elas eram tiradas do bordel para propósitos de prostituição, a nacionalidade 
dos clientes, os lugares aos quais as vítimas iam, pagamentos em dinheiro e outras questões 
pessoais. Apesar de as vítimas em si não terem prestado depoimento, o Tribunal aceitou 
essa prova como “registros no decurso do negócio”, que é uma exceção à reconhecida regra 
do direito comum contra boatos e pode ser submetida mesmo que as pessoas que fizeram 
os registros não deponham. O Tribunal condenou o réu por tráfico de pessoas ao manter 
ou contratar uma pessoa para se envolver em prostituição ou pornografia.

______________
148 Anteriormente citado.
149 Consulte o Índice de todos os casos. Para obter detalhes, veja a análise aprofundada na seção 5.8 da Compilação 

de Casos. 
150 Ver nota de rodapé anterior que explica a natureza dos contratos Orfy de casamento na seção 2.3 sobre “Prova 

testemunhal de pessoas que não sejam as vítimas/polícia/autoridades como fontes de provas testemunhais”.
151 Consulte o Índice de todos os casos.
152 Kamal Jeet Singh vs. Estado, Recursos Criminais n.º 28/2007 e Crl. M.A. N.os 336 e 338/2007, Suprema Corte 

de Delhi, 29 de janeiro de 2008, Índia. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico 
de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º IND017).

153 Tribunal Regional de Berlim (Landgericht Berlin) 504 KLs 12/13 de 20 de dezembro de 2013; Caso contra 
Sophia Ogiemwanye e outros, Tribunal Regional de Berlim (Landgericht Berlin), 501 KLs 1/12 (68 Js 633/09), 14 de 
dezembro de 2012, Alemanha.

154 Consulte o Índice de todos os casos.
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No caso R. vs. Beckford e Stone (Canadá),155 dois indivíduos foram acusados de vários 
crimes, entre eles tráfico de pessoas, agressão sexual com arma, envolvimento com 
prostituição e confinamento ilegal. Em 2012,156 o conselho de defesa solicitou a exposição 
de certos registros nas mãos de terceiros relacionados à vítima, o que incluía registros 
médicos e boletins de ocorrência na polícia, que alegavam que eles eram mais relevantes à 
credibilidade e à confiabilidade da vítima. No Canadá,157 a revelação de registros nas mãos 
de terceiros para os quais não há expectativa razoável de privacidade, é regulamentada por 
um esquema legal que equilibra os direitos de privacidade de uma vítima ou testemunha 
com os direitos de julgamento justo de um réu. De acordo com o esquema legal, o Tribunal 
solicitou os documentos gerados e, depois de analisar e redigir partes dos boletins de 
ocorrência da polícia, pediu que fossem liberados ao réu. O Tribunal disse que redações 
adicionais a dois endereços específicos da suposta vítima nos boletins de ocorrência 
poderiam ser feitas pela acusação, antes da divulgação legal, se fosse determinado que 
divulgar a informação seria um risco à segurança da vítima.

Registros financeiros

Os registros financeiros são uma forma especialmente importante de prova documental 
em casos de tráfico de pessoas e crimes correlatos.

No caso Wei Tang (Austrália),158 um caso conhecido de escravidão da Austrália, que 
envolveu a escravidão de cinco mulheres tailandesas em condições de servidão por dívida 
em um bordel, os registros de negociações dos réus mostravam uma disparidade entre os 
pagamentos às vítimas em comparação ao de outras mulheres na prostituição no bordel. 
Os registros apareciam em outra parte do livro-caixa e incluíam um percentual diferente 
das taxas. Isso serviu para reforçar o argumento da acusação de que as vítimas não tinham 
sido “apenas” prostitutas, mas que tinham sido mantidas em situação de escravidão.

No caso R. vs. Orr (Canadá),159 que envolveu o suposto tráfico de uma babá filipina com 
a finalidade de servidão doméstica, registros do banco foram apresentados pela defesa 
para contradizer as declarações da suposta vítima de que as transferências para as 
Filipinas feitas pelo réu totalizavam menos de $1000. Os registros indicavam que quatro 
transferências foram feitas e ultrapassavam $1800. Na decisão da sentença, o Tribunal 
alegou que não conseguiu encontrar provas de que a suposta vítima foi tratada como 
“quase escrava”. O Tribunal de segunda instância, então, solicitou um novo julgamento.

______________
155 R. vs. Beckford, [2013] O.J. n.º 371, Superior Tribunal de Justiça de Ontário, 28 de janeiro de 2013, Canadá, 

[2012] ONSC 7365 pedido de revelação.
156 Ver 2012 ONSC 7365; 276 C.R.R. (2d) 26.
157 Ver seções 278.1–278.9 do Código Penal, acessível em http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-142.

html#docCont.
158 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da 

Compilação de Casos.
159 O caso que incluía essa regra é o R. vs. Orr, 2013 BCSC 1883 (CanLII,), Canadá, mas a Corte de Apelação 

pediu novo julgamento ao alegar falta de testemunha especialista no R. vs. Orr, 2015 BCCA 88, Canadá. O caso 
está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC n.º CAN015).
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Prova documental

A prova documental pode ter muito valor em casos de tráfico de pessoas, principalmente 
em casos nos quais os depoimentos da vítima e das testemunhas não bastam para dar ao 
Tribunal uma ideia geral das circunstâncias do caso ou para fortalecer esse depoimento.

A prova documental pode ocorrer de muitas maneiras, e inclui, mas não se limita a:

• Mensagens de texto

• Cartas

• Registros financeiros, como registros de negócios e extratos bancários

• Diários ou livros-caixa

• Listas

• Transcrições (p.ex., de telefonemas)

• Certidões de nascimento, de batizado e registros escolares, para provar a idade da vítima

• Certidões de nascimento falsas, para mostrar a manipulação da idade

• Um recibo de um navio, para provar que a vítima estava a bordo

• Passagens de avião ou de outros meios de transporte

• Passaportes e outros documentos pessoais, inclusive vistos

• Contratos, o que inclui os de casamento

• Registros médicos ou policiais

2.8 Provas reais

As “provas reais” podem ser uma fonte importante de prova nos casos de tráfico de pessoas. 
O termo “provas reais” é usado para descrever objetos (o que inclui pessoas e animais) 
enviados para análise do Tribunal com o propósito de reunir impressões a respeito de 
suas propriedades, e não conteúdo, que seria considerado prova documental. Em outras 
palavras, se um documento é enviado ao Tribunal para ter sua aparência atestada, por 
exemplo, se a caligrafia de uma carta for explorada, ela será considerada “prova real”, mas 
se for enviada para atestar seu conteúdo, será classificada como prova documental.

As “provas reais” podem incluir fotografias, vestígios, impressões digitais, mas também 
comportamento humano.160 Apesar de nenhum dos casos avaliados para esta Compilação 
de Casos se referir especificamente a impressões digitais como prova, isso pode se dever ao 
fato de que, em muitos casos disponíveis, a decisão do Tribunal normalmente só referencia 
uma parte da prova enviada a ele. Nestas circunstâncias parece que essas provas poderiam 
ser usadas para provar a presença de um réu, ou de uma vítima em um determinado 
lugar, ou como prova de exploração sexual, ou o uso de uma arma para controlar a vítima.

As “provas reais”, como todas as outras formas de provas, podem, certamente, ser usadas 
pela acusação ou pela defesa para reforçar seus próprios casos.

______________
160 Ver Phipson e Elliott, Manual da Lei de Provas (Manual of the Law of Evidence), (Londres, Sweet and Maxwell, 

1980), páginas 27 e 28; Ver também Cross and Tapper, Sobre Provas (On Evidence), (Lexis Nexis, 2004) pp. 64-65 
sobre “Aparência das Pessoas” e “Comportamento das Testemunhas”.
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Os casos a seguir visam apresentar às autoridades algumas ideias em relação às provas 
reais relevantes.

2.8.1 Fotografias e vídeos

Fotografias ou vídeos podem concretizar depoimentos a respeito das condições das 
vítimas, de sua presença em instalações onde ocorre exploração e reforçar outras provas 
relacionadas à natureza da ligação entre vítimas e réus. Mas ao analisar os casos a seguir, 
é preciso tomar cuidado, porque as jurisdições podem ter regras díspares a respeito das 
condições para a aceitação de tais provas e, por exemplo, prova do bom funcionamento do equipamento.

No caso Samaesan (Tailândia),161 que envolveu a exploração laboral de funcionários 
de Myanmar, a polícia recebeu uma pista de um dos parentes da vítima a respeito do 
sofrimento das vítimas. Eles conseguiram reunir vários tipos de prova, entre elas fotografias 
das pessoas envolvidas na exploração, tiradas no momento em que o parente da vítima 
dava dinheiro ao réu para a libertação da vítima. Essas fotos deram apoio probatório 
para a condenação do réu pelo crime de privação de liberdade, tráfico de pessoas para 
exploração laboral, tráfico de pessoas cometido por organização criminosa, contrabando 
de migrantes e infrações à legislação em matéria de migração.

No caso Ranya Boonmee (Tailândia)162 as vítimas eram exploradas em uma empresa de 
processamento de camarão. A acusação apresentou, como prova, fotografias da fábrica 
de processamento, que mostravam que o local era cercado por um muro com arame 
farpado no topo, com altura total de cinco metros. As fotografias também mostravam 
os alojamentos onde as vítimas viviam e que esse alojamento era cercado por muros. No 
entanto, apesar de o Tribunal de Primeira Instância ter condenado os réus, o Tribunal 
de Segunda Instância os absolveu com a alegação de inconsistências nos depoimentos 
das supostas vítimas e com base no depoimento de funcionários em situação similar que 
afirmaram não terem sido forçados a viver dentro da empresa. As acusações foram por 
admitir e manter funcionários ilegalmente, entre eles aqueles com menos de 15 e 18 anos 
de idade, com a finalidade de escravidão e fazer com que trabalhassem em condições 
análogas às de escravidão.

No caso Kaufman (Estados Unidos), os réus se aproveitaram de indivíduos com sérios 
problemas mentais e os submeteram à trabalho forçado e à servidão involuntária. A prova 
nesse caso incluía 78 fitas com vídeos das vítimas nas quais realizavam atos sexuais ou 
eram tocadas pelos réus. Essa prova foi usada apenas como contexto e não fez parte do 
material da corte de apelação. Os réus foram condenados por diversos crimes, entre eles 
trabalho forçado e servidão involuntária.

Em Hirang e Rodriguez (Filipinas),163 um caso que envolveu exploração sexual de menores, 
uma fita de vídeo avalizada foi exibida dentro da sala de audiência durante o julgamento. 
Mostrava o réu falando com policiais, que se faziam passar por clientes interessados, 
sobre a experiência sexual das garotas na cama, inclusive sexo oral, e sobre quanto os 
clientes teriam que pagar para ele. O réu também admitia na fita que ele alugava uma van 
para que as meninas pudessem ser levadas a Chowking com propósito de prostituí-las. É 
preciso dizer que o vídeo nesse caso pode ser considerado prova documental e real, devido 
à natureza de seu conteúdo.

______________
161 Samaesan, Tribunal Penal de Bangkok, 28 de janeiro de 2013, Tailândia. O caso está disponível no Banco de 

Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC n.º THA011).
162 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.7 da 

Compilação de Casos.
163 Consulte o Índice de todos os casos.
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No caso Muñoz (Argentina),164 dois réus mantiveram uma garota menor de idade além de 
várias mulheres adultas em seu poder com a finalidade de explorá-las sexualmente. Foram 
encontrados vídeos e fotos no local, o que contribuiu para provar a exploração sexual e a 
idade das mulheres. Além disso, fotos do bordel com grades em um dos lados e na parte 
dos fundos da área principal, e diversos quartos com luz vermelha ofereceram prova de 
apoio.

No caso de escravidão Wei Tang (Austrália),165 um vídeo do quarto onde as vítimas 
dormiam foi enviado e mostrava ausência de mobília, o que reforçou o argumento da 
acusação de que as vítimas eram mantidas em condições de escravidão. Além disso, a 
acusação enviou um vídeo que mostrava as vítimas rindo juntas enquanto cozinhavam 
com um agente do réu. Enquanto a defesa afirmou que o vídeo provava que as vítimas eram 
felizes nas condições em que eram mantidas, o promotor que cuidou do caso comentou 
que o vídeo mostrava o oposto — mulheres jovens, vulneráveis e tristes cujo riso parecia 
forçado, e que se sentiam agradecidas por coisas muito simples, como cozinhar. Além 
disso, o vídeo serviu para explicar por que as vítimas, em um primeiro momento, mentiram 
para a polícia a respeito da localização da casa para poderem proteger o agente do acusado 
com quem o vídeo mostrava que elas tinham estabelecido um elo.166

2.8.2 Equipamentos e outros utensílios

Às vezes, o equipamento encontrado na cena do crime tem valor probatório.

No caso Samaesan (Tailândia),167 trabalhadores de Myanmar, entre eles menores de 
idade, foram explorados pelo réu na indústria da pesca. As vítimas relataram que quando 
se recusavam a trabalhar, eram agredidas e ameaçadas de morte. Durante uma operação 
de resgate, os investigadores encontraram equipamento elétrico para dar choques, que era 
usado para torturar as vítimas. Com base nessa prova e nos depoimentos das vítimas, o 
Tribunal condenou o réu por tráfico de pessoas para exploração laboral e outros crimes.168

No caso Okoya (Nigéria),169 no qual jovens eram ludibriadas para a prostituição e forçadas 
a fazer um juramento durante uma cerimônia “juju”, a acusação apresentou como prova 
uma cauda de animal, além de outros itens normalmente utilizados nas cerimônias de 
juramento “juju”. A prova foi encontrada no santuário do médico nativo que realizava 
a cerimônia. Nesse caso, o réu foi condenado por aliciar para prostituição, organizar 
viagens internacionais com o propósito de prostituir as moças, e induzi-las a viajar da 
Nigéria para um país estrangeiro. De modo parecido, em outro caso nigeriano de tráfico de 
pessoas com o propósito de exploração de prostituição, o Omoruyi (Nigéria),170 um pano 
usado no juramento “juju”, que continha fios de cabelo púbicos e o nome da vítima, foi enviado 
como prova. O réu foi condenado por organizar viagem internacional com o propósito de 
prostituição, por induzir a viajar para outro país, usar uma pessoa para trabalho forçado

______________
164 Anteriormente citado.
165 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.3 da Compilação de Casos.
166 A informação foi dada por um especialista australiano que foi o promotor do caso.
167 Consulte o Índice de todos os casos.
168 Outras acusações: privação de liberdade de terceiros; privação da liberdade de uma criança; receber de modo 

desonesto, abandonar, induzir, seduzir ou raptar menor de idade; tráfico de pessoas realizado por uma quadrilha, 
tráfico de migrantes; e auxiliar imigrante ilegal a permanecer ilegalmente no Reino Unido.

169 Procurador-Geral da Federação vs. Sarah Okoya (Attorney General of the Federation v. Sarah Okoya), Supremo 
Tribunal de Justiça do Estado de Edo na Nigéria, Divisão Judicial de Benin, 19 de novembro de 2004, caso n.º 
B/15C/2004, Nigéria. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º NGA001).

170 Ver Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.5 
da Compilação de Casos. 
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e colocar essa pessoa em servidão e afirmar ser o pagamento de uma dívida.

Em um caso de exploração sexual, Muñoz (Argentina),171 pulseiras que indicavam o 
número de clientes que cada vítima havia atendido foram encontradas na casa do réu. Os 
réus foram condenados por aliciar mulheres para prostituição.

No caso Maycabalong (Filipinas),172 preservativos sem uso, pílulas anticoncepcionais, 
um vibrador, material pornográfico e comprimidos que aumentavam a libido foram 
encontrados nos pertences das vítimas (entre outras provas), ajudaram a provar que 
elas estavam sendo exploradas na prostituição. Os réus foram condenados por tráfico de 
pessoas para prostituição e pornografia. Um caso parecido é o de Kalpana Ranganath 
Galphade (Índia),173 no qual, entre as provas, havia uma embalagem de preservativos que 
foi encontrada embaixo do travesseiro de uma garota que havia recebido dinheiro para se 
envolver em prostituição. Isso foi usado para provar que a prostituição era realizada no 
local. O réu foi condenado por uma série de crimes de prostituição e de exploração sexual.

2.8.3 Comprovantes bancários e dinheiro marcado

Comprovantes bancários e dinheiro marcado são uma forma particular de “provas reais” 
importante nos casos de tráfico de pessoas, expondo fluxos de dinheiro ligados à exploração. 

No caso Muñoz (Argentina),174 uma grande quantia foi retirada do bar no qual a suposta 
exploração sexual havia acontecido. O Tribunal entendeu que uma quantia tão grande 
não poderia ser atribuída às bebidas consumidas no local, como disseram os réus. Com 
base nisso e em outras provas, o Tribunal condenou os réus por manter mulheres com a 
finalidade de explorá-las sexualmente.

No caso Maycabalong (Filipinas),175 a polícia realizou uma operação à paisana para 
resgatar supostas vítimas de exploração sexual e para prender dois traficantes. A polícia 
espalhou um pó ultravioleta nas notas que seriam pagas ao traficante. Então, um dos 
policiais agiu como cliente e entregou as notas marcadas aos traficantes. Um exame 
subsequente das mãos dos traficantes mostrou vestígios do pó, o que provou que o 
dinheiro marcado tinha sido recebido por eles. As “provas reais” nesse caso incluíam o 
dinheiro marcado original e fotocópias dele. Os traficantes foram condenados por tráfico 
de pessoas para prostituição e pornografia. Prova semelhante foi submetida em outros 
casos das Filipinas, como os casos Sanchez176 e Hirang e Rodriguez.177

______________
171 Consulte o Índice de todos os casos.
172 Povo das Filipinas vs. Jackie Maycabalong, Processo Penal n.º BBU-86397, Tribunal da 7a Região, Sucursal 17, 

cidade de Cebu, 30 de julho de 2012, Filipinas. O caso também está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL038).

173 Consulte o Índice de todos os casos. 
174 Consulte o Índice de todos os casos. 
175 Consulte o Índice de todos os casos.
176 Consulte o Índice de todos os casos.
177 Consulte o Índice de todos os casos. 
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2.8.4 Vestígios biológicos/provas biológicas

Os vestígios biológicos são vestígios de corpos humanos coletados para fins de investigação. 
Podem ser coletados da cena do crime, do corpo de uma pessoa morta, das vítimas 
sobreviventes e dos suspeitos. O DNA pode ser extraído de qualquer uma das amostras 
e usado para análise comparativa. Os vestígios biológicos, investigados por cientistas 
forenses vêm de manchas de sangue, amostras de saliva (e, por exemplo, de bitucas de 
cigarro ou chiclete), sêmen, excreções e amostras de tecido, como pele, unhas, dentes, 
ossos e cabelos. As amostras são processadas para isolar o DNA e estabelecer a origem 
das amostras.178 Como em muitos crimes, elas podem ser importantes em casos de tráfico 
de pessoas e crimes correlatos179 e em especial quando o propósito é exploração sexual.

Um exemplo é o caso Maurice Richter (Alemanha),180 no qual o réu foi condenado por 
estupro e tráfico de pessoas com base no depoimento das vítimas e nos vestígios biológicos, 
pois seu DNA foi encontrado em uma das vítimas de estupro.

Um exemplo de outras provas biológicas às vezes utilizadas em casos de tráfico de pessoas 
é o exame físico da pessoa para confirmar se ela é menor de idade. Esse tipo de prova 
tem sido usada na Tailândia, quando as vítimas afirmam ser adultas, mas aparentam ser 
menores de idade, e, por exemplo, no caso Sarawan e Kongsamre (Tailândia).181 Nesse 
caso, vinte vítimas de tráfico foram resgatadas, e todas tinham passaportes verdadeiros 
de um país vizinho, que identificava que todas tinham mais de 18 anos. Dez delas foram 
submetidas a exames biológicos para descobrir suas idades reais e descobriu-se que uma 
delas tinha menos de 15 anos, e as outras tinham mais de 15 anos, mas todas tinham 
menos de 18. Os réus foram condenados por tráfico de pessoas cometido por um grupo 
criminoso organizado, e outras acusações.

2.8.5 Vestígios de objetos

Às vezes, vestígios de objetos podem ser úteis para determinar um caso. Por exemplo, 
vestígios de drogas contribuem para provar que as vítimas foram drogadas; vestígios de 
pólvora podem contribuir para provar que as vítimas foram ameaçadas com armas.182 
Como vimos em uma subseção anterior que abordou comprovantes bancários e dinheiro 
marcado, vestígios de pó ultravioleta nas mãos dos traficantes pagos com dinheiro marcado 
formaram a base probatória de um caso das Filipinas.183

2.8.6 Comportamento e aparência da testemunha

O comportamento da testemunha é uma espécie de “prova real”, já que permite que o 
Tribunal veja a aparência e o comportamento da testemunha em primeira mão e forme 
uma impressão, sem se preocupar com o conteúdo da história contada. Dessa maneira, ela 
se difere da prova testemunhal e documental que se relaciona ao conteúdo. Muitos casos

______________
178 Ver https://definitions.uslegal.com/b/biological-traces
179 Ver Manual Anti-Tráfico Humano para Praticantes de Justiça Criminal, módulo 7: Cena do crime e exames para 

prova física em investigações de casos de tráfico de pessoas UNODC, (2009), páginas. 4-7, disponível em http://
www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module7_Ebook.pdf

180 Suprema Corte do Distrito de Berlim, 539 Kls 31/14 (255 Js 568/14), 11 de março de 2015.
181 Tribunal, Sentença dada em 08/10/2012. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre 

Tráfico de Pessoas do UNODC (Caso n.º THA010). Mais informações sobre os exames biológicos foram dadas por um 
especialista tailandês.

182 Ver também Manual Anti-Tráfico Humano para Praticantes de Justiça Criminal, módulo 7, anteriormente citado, 
p. 7, que se refere a microvestígios de tinta, vidro, terra, sementes, fragmentos de metal.

183 Maycabalong (Filipinas); consulte o Índice de todos os casos.
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ilustram a importância desse tipo de prova.

No caso Urizar (Canadá),184 o Tribunal observou o comportamento da vítima no Tribunal 
em sua avaliação de sua credibilidade, e mencionou que a experiência do Tribunal e sua 
duração fizeram a vítima ter alguns episódios de desorganização. Ela começava a chorar, 
seus lapsos de memória aumentavam e ela precisava pedir um adiamento. A avaliação 
final do Tribunal foi de que a vítima era confiável, e seu comportamento foi base para essa 
avaliação.

Outros casos nos quais o comportamento da vítima é mencionado como parte da prova são 
os casos Muñoz (Argentina)185, nos quais o comportamento da vítima serviu de base para 
seu depoimento. Por outro lado, no caso R. vs. Ng (Canadá),186 o comportamento “evasivo” 
da vítima serviu como prova para não dar credibilidade a ela. De modo semelhante, no 
caso Giuseppe Aserio (Alemanha),187 o Tribunal manteve que a vítima, que mal conseguia 
falar e chorava muito nas audiências, era dramática demais e, assim, não era confiável.

No caso I. (Áustria),188 o réu foi condenado por tráfico de pessoas com circunstâncias 
agravantes189 e outras acusações por comprar e vender pelo menos cinco mulheres 
da Bulgária para serem exploradas na prostituição. Entre outras provas, o Tribunal 
considerou o comportamento sem emoção e desapegado do réu no Tribunal quando ele 
reagiu às acusações. O Tribunal teve a impressão de que isso ajudava a provar a aparente 
facilidade com que ele ganhava dinheiro como cafetão.

A importância do comportamento da vítima: as impressões de um promotor

Um especialista australiano que foi o promotor do caso Wei Tang (Austrália)a  falou sobre a 
importância do comportamento da vítima no Tribunal:
“Chamou a atenção do Tribunal o fato de que as vítimas, que tinham sido prostitutas por 
muito anos, tivessem dificuldade para descrever os atos sexuais que elas tinham que realizar. 
Dava para ver que elas estavam envergonhadas. Algumas ficavam irritadas e algumas caíam 
no choro, e era um choro claramente “verdadeiro”. Enquanto depunha, uma vítima chorou 
abertamente ao contar como tinha sido inspecionada fisicamente pelo acusado na presença 
das outras como se fosse gado, e de novo quando se lembrou de quando o acusado disse às 
pessoas presentes que ela era feia comparada com as outras prostitutas no bordel. Várias 
pessoas do júri ficaram comovidas.”

____________
aAnteriormente citado; ver também a lista de todos os casos fornecidos no Índice de todos os casos. Para 

acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.

Situações nas quais a aparência da vítima foi usada como prova de apoio incluíam casos 
nos quais os réus faziam as vítimas tatuarem o corpo para indicar que os réus tinham 
poder proprietário sobre elas. A prática de fazer tatuagens para indicar propriedade em 
casos de tráfico de pessoas tem sido relatada em vários países, como os Países Baixos.190

______________
184 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
185 Consulte o Índice de todos os casos. 
186 Consulte o Índice de todos os casos. 
187 Consulte o Índice de todos os casos.
188 41 Hv 11/14g (Tribunal Superior para Assuntos Criminais de Viena), Áustria. É preciso comentar que este é 

um Tribunal de Primeira Instância.
189 A circunstância agravante foi a perpetração como parte de uma quadrilha.
190 Para ver mais detalhes, ver a seção 3.2.12 sobre “sinais de propriedade”.
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Além disso, em casos de tráfico de pessoas nos quais “juju” foi usado, as vítimas sempre 
ficam com marcas no corpo devido ao ritual “juju”. Isso aparece no caso Anthony Harrison 
(Reino Unido)191 no qual as vítimas tinham cicatrizes em partes específicas do corpo que 
correspondiam às cicatrizes decorrentes dos rituais “juju”.

A ausência de “prova real” quando esta é esperada

Às vezes, a falta de certas formas de “provas reais”, quando seria esperado que elas 
existissem, pode contribuir para provar crimes de tráfico de pessoas e outros relacionados. 
Por exemplo, se dentro de um bordel não há sinal de preservativos, quer dizer que as 
mulheres não podem pedir que os clientes usem preservativo, contribuindo, assim, para 
provar a exploração. 

Fontes de “provas reais”

O termo “provas reais” é usado para descrever objetos (entre eles pessoas e animais) 
submetidos a prova para o propósito de reunir impressões a respeito de suas propriedades, 
e não de seu conteúdo (o que seria classificado como prova testemunhal ou documental). 
As “provas reais” podem ser uma fonte importante de prova em casos de tráfico de pessoas.

As “provas reais” podem ganhar muitas formas, e incluem, mas não se limitam a:

• Fotografias (por exemplo, da aparência de uma vítima, de uma situação que envolve o 
réu/a vítima ou das condições de moradia ou trabalho da vítima)

• Gravações (por exemplo, de exploração sexual)

• Ferramentas para ferir alguém, como equipamentos para choque

• Correntes e cadeados que denotem aprisionamento 

• Brinquedos sexuais e preservativos

• Impressões digitais, vestígios biológicos e vestígios de objetos

• Dinheiro marcado

• Altas e inexplicáveis quantias de dinheiro

• Comportamento durante o depoimento (p. ex., choro, confusão, falta de emoção, 
ambiguidade)

• Aparência da testemunha (p. ex., tatuagens que denotem propriedade do perpetrador 
em relação à vítima

2.9 Prova reunida por técnicas especiais de investigação 

Algumas jurisdições buscam provas de apoio por meio de técnicas especiais de investigação, 
como “operações” ou “armadilhas”, escutas ou vigilância de lugares ou pessoas. A prova 
reunida dessas maneiras pode prover prova testemunhal, documental ou “real”. É preciso 
tomar cuidado ao aprender com esses casos, já que jurisdições diferentes têm regras 
díspares a respeito da admissibilidade de prova obtida ao usar essas técnicas.

Um exemplo de uma operação secreta que rendeu “provas reais” pode ser encontrado 
no caso Maycabalong (Filipinas),192 no qual a polícia, informada sobre uma possível 
exploração sexual de duas mulheres, por parte de dois homens, realizou uma operação à 
paisana depois de três dias de vigilância. Durante essa operação, um policial se passou

______________
191 Consulte o Índice de todos os casos.
192 Consulte o Índice de todos os casos.
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por cliente e aplicou pó ultravioleta nas notas que seriam entregues. Os réus foram 
condenados por tráfico de pessoas para prostituição e pornografia.

De modo semelhante, no caso Kalpana Ranganath Galphade (Índia),193 dois cidadãos 
se passaram por clientes em um bordel para poderem realizar uma operação policial. Um 
desses clientes falsos depôs posteriormente e foi chamado pelo Tribunal de “testemunha 
protagonista”. O réu foi condenado por uma série de crimes de prostituição e exploração 
sexual no contexto de vitimização de garotas menores de idade, algumas das quais foram 
forçadas à prostituição.

Outra técnica investigativa especial que pode obter provas é a implantação de escutas. 
Essa técnica não é permitida em todas as jurisdições e pode ser delicada. Assim, algumas 
jurisdições como a Bolívia e as Filipinas proíbem a implantação de escutas em qualquer 
circunstância, enquanto outras jurisdições, como Egito, Alemanha e Israel a permitem, se 
autorizada por um juiz. 

A intercepção de telecomunicações também foi usada nos casos DPP vs. Ho e Ho 
(Austrália)194 e DPP vs. Ho e Leech (Austrália).195 Nesses julgamentos, a prova foi feita 
com os réus que conversavam ao telefone a respeito das vítimas e se referiam a elas como 
“gado”. Isso foi devastador para o argumento da defesa, que afirmava que a relação dos 
réus com as vítimas era simplesmente de empregador/empregadas, e não de escravidão. 
Essa prova serviu como parte da base de condenação por uma série de acusações de 
escravidão.

No K.P.4/05 (Sérvia),196 a prova obtida com as escutas incluía conversas dos réus, que 
faziam parte de uma quadrilha na Itália, em Montenegro, Sérvia e Ucrânia com o propósito 
de lucrar com o tráfico de pessoas para exploração sexual. Sob a lei sérvia, em casos em 
que o crime organizado está envolvido, as técnicas de investigação especiais estabelecidas 
no artigo 20 da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado são permitidas. 
Nesse caso, a escuta ofereceu prova substancial para apoiar uma condenação por tráfico 
de pessoas. Em especial, a escuta provou que o tráfico de pessoas foi planejado por um 
longo tempo; que os réus discutiram quanto seria pago por uma determinada mulher; e 
que eles davam nota para a aparência das mulheres com uma escala numérica. Isso levou 
o Tribunal a concluir que as jovens vítimas ucranianas eram tratadas como objetos. A 
prova da escuta foi especialmente crucial nesse caso porque a exploração pretendida ainda 
não tinha ocorrido. Nesse aspecto, a escuta deu prova importante para comprovar o fim da 
exploração que pretendiam fazer.

No caso Saban (Israel),197 uma ampla rede estava envolvida no tráfico de mulheres para 
prostituição em um período de nove anos, quando jovens da antiga União Soviética eram 
envolvidas no tráfico para Ciprus e Israel. Vários membros da rede, especificamente o 
motorista, o “cafetão” e o administrador do bordel, afirmaram estar envolvidos apenas em 
aspectos “técnicos” da operação e não sabiam que as mulheres eram traficadas. Contudo, 
eles foram condenados por tráfico de pessoas. O Tribunal contou com muitas provas, entre 
elas escutas e reuniões gravadas com o perpetrador que se tornou a prova do Estado. Essa 
prova demonstrou o conhecimento dos réus a respeito da operação de tráfico de pessoas. 
O Tribunal concluiu que os réus faziam parte da operação de tráfico.

______________
193 Consulte o Índice de todos os casos.
194 DPP vs. Ho e Anor [2009], VSC 437, Austrália, O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 

sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º AUS007).
195 DPP vs. Ho e Leech [2009] VSC 495, Austrália. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 

sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º AUS008).
196 Consulte o Índice de todos os casos.
197 Processo Penal 1016-09, Estado de Israel vs. Saban et al (12/1/2012), apelado em Apelações Criminais 4031, 

4881, 4916, 4920, 4945/12, Saban et al vs. Estado de Israel, Israel.
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No caso I. (Áustria),198 o réu foi condenado por tráfico de pessoas sob circunstâncias 
agravantes e outras acusações por comprar e vender pelo menos cinco mulheres da 
Bulgária para serem exploradas em prostituição. Conversas gravadas por telefone entre o 
réu e suas vítimas contribuíram para a condenação por declarações feitas pelas vítimas a 
respeito da cronologia dos fatos; pelo tipo de ameaças feitas; pelo controle exercido sobre 
elas e as exigências feitas pelo réu, por estabelecer a ligação do réu a outros criminosos e 
ao envolvimento longo e contínuo no tráfico de mulheres para a Áustria com o propósito de 
explorá-las na prostituição; por contradizer as declarações mentirosas do réu no Tribunal 
e por suplementar declarações que o réu afirmava não conseguir lembrar.

A escuta também pode levar às confissões dos réus. Assim, no caso Adrian Olariu et 
al (Alemanha),199 conversas gravadas que reforçavam a versão da vítima levaram a uma 
confissão do réu. Todos os réus foram condenados por tráfico de pessoas para exploração 
sexual de menores.

O valor da escuta: opiniões das autoridades

Promotores que têm experiência com escutas enumeraram as seguintes vantagens:

• Elas podem revelar a cadeia de perpetradores e seus respectivos papéis — em vez de 
limitar as acusações ao explorador final.

• Podem revelar prova importante para aumentar o mosaico de provas, como linguagem 
ofensiva usada, o nível de brutalidade aplicado e a natureza transnacional do crime.

• Podem revelar o fim da exploração, especialmente importante em casos nos quais a 
exploração ainda não ocorreu.

• Podem levar a confissões.

• Podem reforçar o depoimento de uma vítima ou sob certas circunstâncias até torná-lo 
desnecessário.

• Podem contradizer as afirmações do réu.

• Podem ajudar a provar a intenção criminosa.

______________
198 Consulte o Índice de todos os casos.
199 Tribunal Superior de Berlim, 504 Kls 14/12 (251 Js 1014/12), veredito de 20 de dezembro de 2013, Alemanha.



 



3. O mosaico de provas

3.1 Introdução

A seção anterior abordou tipos de provas que têm sido usadas em casos de tráfico de 
pessoas e crimes correlatos. Esta seção abordará o conteúdo da prova. Serão discutidas 
quais circunstâncias são relevantes para comprovar tráfico de pessoas e crimes correlatos, 
seja por meio de provas testemunhais, provas documentais ou “provas reais”.

Diferentemente de crimes relativamente “simples”, como lesões ou ataques, o tráfico 
de pessoas é complexo e requer uma série de circunstâncias para sua comprovação. 
Essas circunstâncias podem incluir prova de violência, ameaças, restrições de 
liberdade, isolamento, retenção de pagamento, entre outros. Ainda que nenhuma dessas 
circunstâncias seja suficiente para comprovar um crime de tráfico de pessoas, cada uma 
pode contribuir para tal resultado.

O conceito de um “mosaico de provas” apresentado nesta seção visa esclarecer para o 
leitor como “construir um caso” em relação ao tráfico de pessoas da melhor maneira. O 
“mosaico de provas” pode ser comparado a uma série de materiais de construção, que 
juntos contribuem para a construção de uma casa. Os materiais não têm todos a mesma 
importância nem a mesma centralidade, mas cada um pode fortalecer a construção.

O mosaico de provas também pode incluir circunstâncias, o que pode levar os Tribunais 
a duvidar que o caso seja de tráfico de pessoas, como a liberdade de circulação de uma 
suposta vítima ou seu acesso a sistemas de apoio familiares e a amigos, ou comportamento 
da vítima que pareça contradizer que um crime foi cometido. No entanto, assim como não 
existe uma única prova que garanta uma condenação por tráfico de pessoas, não existe 
uma única prova que possa garantir uma absolvição.

Uma vez que esta é uma Compilação de Casos de questões testemunhais e não substantivas, 
não pretendemos fornecer uma análise exaustiva dos elementos do crime de tráfico de 
pessoas. No entanto, assuntos importantes podem ser abordados para podermos explicar 
por que uma determinada prova pode ser relevante ao crime, enquanto levamos em 
consideração que diversas jurisdições nacionais podem ter definições diferentes do crime.

É preciso enfatizar que não existe, necessariamente, uma correlação direta entre cada 
circunstância e os três elementos de tráfico de pessoas como definido no Protocolo sobre 
Tráfico de Pessoas (ou seja, ATO, MEIOS e FIM DA EXPLORAÇÃO. Ver o quadro incluído 
na seção de introdução da Compilação de Casos). Isso tem a ver com a complexidade do 
crime.
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Apesar de nem todos os Estados terem adotado todos os elementos da definição de 
tráfico de pessoas do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, o Protocolo tem preparado 
um discurso normativo ao redor da legislação e da jurisprudência, e os elementos dos 
Protocolos aparecem nas legislações da maioria dos Estados ou em suas jurisprudências, 
ou sustentam decisões de Tribunal, mesmo que não sejam especificados na legislação.200

3.2 Circunstâncias que podem contribuir para condenações

A seguir apresentamos exemplos de circunstâncias que podem ser importantes na 
construção do mosaico de provas em casos de tráfico de pessoas ou crimes correlatos. 
É preciso dizer que cada uma dessas circunstâncias pode ser usada para apoiar um 
elemento de tráfico de pessoas (ou seja, um ATO, um MEIO e um FIM DA EXPLORAÇÃO), 
mas por si, pode não ser um elemento do crime. Costuma ser necessária uma série de 
circunstâncias para provar o tráfico de pessoas ou crimes correlatos.

3.2.1 Violência ou força

A definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas exige que o elemento ATO seja alcançado 
por meio do uso de MEIO específico que pode incluir força. Assim, a prova de violência 
pode ser usada para satisfazer esse elemento. No entanto, mesmo em sistemas nacionais 
que não exigem MEIOS, a violência pode justificar uma condenação, no sentido de poder 
ajudar a provar o elemento do FIM DA EXPLORAÇÃO201 ou do ATO202 e em qualquer caso, 
pode ajudar a distinguir entre “simples” violações laborais e o grave crime de tráfico.

Devemos observar que a violência pode englobar aspectos físicos, sexuais e psicológicos, 
como pode ser visto nos casos descritos abaixo.

Há muitos casos nos quais a violência aparece como parte do mosaico de provas. Em 
alguns países, que exigem MEIOS para comprovar o crime de tráfico de pessoas, o uso 
da violência por parte do perpetrador pode ser prova desses elementos. Em outros, pode 
ajudar a provar parte de um elemento importante.

Violência física contra as vítimas, inclusive violência sexual

Muitos casos no mundo todo incluem o uso da violência física contra vítimas pelos 
traficantes. Nos casos dos Estados Unidos a seguir, isso pode ser usado para provar 
um elemento de crime, uma vez que o tráfico sexual de adultos exige “força, fraude ou 
coerção” e o trabalho forçado exige coerção.203 Nesse contexto, o uso da violência pode 
provar “coerção”.

______________
200 Um exemplo é “abuso de uma posição de vulnerabilidade”, que faz parte do elemento de MEIO no Protocolo 

sobre Tráfico de Pessoas. Apesar desse elemento não ser especificado em algumas legislações que definam o tráfico 
de pessoas, ele ainda pode servir como fator de decisões no Tribunal devido à centralidade de vulnerabilidade em 
análises de crimes de tráfico de pessoas. Ver o texto do UNODC “Abuso de uma posição de vulnerabilidade e outros 
“meios” no âmbito da definição de tráfico de pessoas” (2012).

201 Veja, por exemplo, o Código Penal do Canadá (Canada’s Criminal Code), seção 270.04, que, ao abordar a 
“exploração”, inclui “força ou outra forma de coerção” como circunstâncias que podem ser consideradas pelo Tribunal.

202 Veja, por exemplo, o artigo 388 do Código Penal da Sérvia, que inclui “oculta e detém”, artigo 165 do Código 
Penal de Moldova, que inclui “ocultação” e o artigo 3 da lei colombiana n.º 985, que inclui “capturas”. Todos esses 
ATOS podem, por natureza, ser violentos.

203 Na lei dos Estados Unidos, o elemento MEIO é estabelecido explicitamente por força, fraude ou coerção para o 
tráfico sexual de adultos, ver 18 U.S.C. §1591; no estatuto do trabalho forçado, a palavra “coerção” não consta. Mas 
uma definição que inclui coerção é fornecida no MEIOS listados no estatuto, ver 18. U.S.C. § 1589.
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No caso Afolabi (Estados Unidos),204 a ré traficou mais de vinte jovens mulheres da África 
Ocidental aos Estados Unidos. A ré fez uso de abuso emocional e violência para forçar 
as garotas a trabalharem muitas horas em seus salões de beleza e manicure, e também 
permitiu que várias das moças sofressem abuso sexual. O Tribunal rejeitou o recurso da 
ré e concluiu que ela coagiu as vítimas de formas que incluíam atacá-las e agredi-las com 
diversas ferramentas.205 As acusações pelas quais a ré foi condenada incluíam tráfico para 
trabalho forçado, conspiração para abrigar estrangeiros em situação ilegal, conspiração 
para fraudar vistos e contrabando de estrangeiros em situação ilegal.

No caso Sabhnani (Estados Unidos),206 os réus usaram violência extrema contra duas 
vítimas indonésias que viajaram para os Estados Unidos para trabalhar como empregadas 
domésticas na casa dos réus. As vítimas afirmaram que eram sujeitas à agressão física 
e psicológica, o que incluía surras. Uma das vítimas teve o corpo queimado com água 
fervente, que foi jogada nela e foi forçada a ingerir grandes quantidades de pimenta até 
passar muito mal. As duas vítimas eram forçadas a subir e descer as escadas diversas 
vezes. Os réus foram condenados por trabalho forçado, servidão por dívida e outras acusações.

No caso Kil Soo Lee (Estados Unidos),207 o réu escravizou mais de 250 trabalhadores, 
a maioria deles mulheres jovens do Vietnã e da China, em sua fábrica de roupas. Havia 
prova significativa de violência para sustentar uma condenação por manter trabalhadores 
sob servidão involuntária, ou seja, eles trabalhavam contra a vontade e sob coerção para 
beneficiar o perpetrador, dentre outras acusações. No recurso por falta de jurisdição e local 
adequado, o Tribunal ofereceu como contexto que as vítimas eram agredidas fisicamente, 
o que incluía surras, ataques sexuais e um incidente com estrangulamento no qual uma 
das trabalhadoras foi estrangulada até não conseguir mais respirar e um ataque por vinte 
guardas contra as vítimas durante o qual as vítimas foram agredidas com tubos plásticos.

No caso Kunarac (Tribunal Criminal Internacional da Antiga Iugoslávia),208 os réus 
Kunarac e Kovac foram condenados por escravidão como um crime contra a humanidade de 
acordo com o Estatuto do Tribunal Internacional para a Acusação de Pessoas Responsáveis 
por Violações Graves da Lei Humanitária Internacional Cometidas no Território da Antiga 
Iugoslávia desde 1991. As vítimas nesse caso foram sujeitas à violência significativa. Para 
apoiar a condenação de Kunarac, a Câmara de Julgamento descobriu que o réu estuprava 
as vítimas, o que incluía estupro “contínuo e constante” de uma delas.209 No caso contra 
Kovac, a Câmara de Julgamento descobriu que quando as vítimas estavam no apartamento 
do réu, elas eram “constantemente estupradas”.

No caso 3K-97/12 (Sérvia),210 prometeram à vítima um emprego bem remunerado para 
colher uva na Itália. Quando chegou à Itália, a vítima foi abordada pelos réus, que tentaram 
convencê-lo a cometer roubos para benefício deles. A vítima se recusou a realizar tais atos 
criminosos e, por isso, foi agredida várias vezes e trancada em um casebre por dez dias até 
concordar em realizar vários roubos. Os dois réus foram condenados na sua ausência de 
tráfico de pessoas. 

______________
204 E. U. A. vs. Akouavi Kpade Afolabi, 508 Fed. Appx. 111 (3o Cir.), Estados Unidos da América. O caso está 

disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA011).
205 Ibid. em 119.
206 Estados Unidos vs. Varsha Mahender Sabhnani, 599 F.3d 215 (2º Cir. 2010), Estados Unidos da América. O 

caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º 
USA033).

207 Consulte o Índice de todos os casos.
208 Procurador vs.  Kunarac, Kovac e Vukovic, Casos IT-96-23-T e IT-96-23/1-T ICTY Câmara de Julgamento, 22 

de fevereiro de 2001.
209 Ibid. em 741.
210 Caso n.º 3K-97/12, 3 de dezembro de 2012, Suprema Corte de Kragujevac, Sérvia. O caso está disponível no 

Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º SRB034).
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O Caso III K 114/08 (Polônia)211 envolvia a prostituição forçada de uma jovem na Suécia. 
Ela era sempre agredida pelo réu e submetida à violência física e psicológica. Além disso, a 
vítima com frequência passava fome, mas nunca pedia comida porque tinha medo do réu. 
O Tribunal condenou o réu por tráfico de pessoas e aliciamento ou rapto de outrem com o 
objetivo de envolvê-la em prostituição no exterior.

Um caso no qual a violência foi usada como forma de castigo é o caso Alzanki (Estados 
Unidos).212 Nesse caso, a vítima, mantida em servidão doméstica, foi lançada contra uma 
parede por pedir que diminuíssem o volume da televisão enquanto ela tentava dormir.213 O 
réu perdeu no recurso contra sua condenação por servidão involuntária. A violência física 
ou a ameaça de violência também foram usadas pelos réus no caso Connors (Reino Unido) 
214 para forçar as vítimas a realizarem serviços de paisagismo por pouca ou nenhuma 
remuneração. Os réus foram condenados por manter pessoas em escravidão ou servidão 
ou exigir que elas realizassem trabalho forçado ou obrigatório.

No caso Samaesan (Tailândia)215, relacionado à exploração laboral de funcionários de 
Myanmar, as vítimas eram agredidas sempre que se recusavam a trabalhar. Também 
eram feridas com facas e um aparelho para aplicar choques que faziam com que temessem 
fugir. O Tribunal condenou o réu por tráfico de pessoas para exploração laboral e outras 
acusações. 

O efeito sobre as vítimas da agressão violenta de terceiros

Pode ser que os traficantes não agridam fisicamente todas as suas vítimas. No entanto, 
até mesmo observar as agressões corporais de terceiros pode criar um clima de medo que 
permita aos traficantes controlarem suas vítimas. Ademais, às vezes os traficantes forçam 
algumas das vítimas a agredir as outras como método de controle.

No caso Webster (Estados Unidos),216 que envolveu exploração comercial sexual de 
adulto vulnerável e de jovens moças menores de idade, o réu forçava as vítimas a observar 
enquanto ele agredia outras vítimas. Com isso, ele criava um clima de medo das agressões 
físicas caso as vítimas violassem alguma das regras dele ou se recusassem a fazer o que 
ele mandava. No recurso, esse tipo de agressão psicológica foi tido como coerção, o que 
bastou para sustentar a condenação do réu por tráfico sexual por meio do uso de coerção.

Em um caso de exploração sexual 114/1372/2006 (Romênia),217 as vítimas eram 
forçadas a praticar prostituição e eram agredidas com frequência. Além disso, quando os 
réus flagraram uma das vítimas que tentava fugir, eles a agrediram de novo para que o 
castigo pudesse servir de alerta para outras mulheres. Com base nesses fatos, o Tribunal 
condenou todos os réus por tráfico de pessoas.

______________
211 III K 114/08, 12 de fevereiro de 2009, Tribunal da Cracóvia, Polônia. O caso está disponível no Banco de Dados 

de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º POL010).
212 Consulte o Índice de todos os casos.
213 Essa informação foi dada como contexto pelo Tribunal.
214 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.11 da Compilação de Casos.
215 Consulte o Índice de todos os casos.
216 E. U. A. vs. Webster, 2011, U.S. App. LEXIS 26438 (2011), Estados Unidos da América. O caso está disponível 

no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA148).
217 114/1372/2006, 24 de junho de 2010, Suprema Corte, Romênia. O caso está disponível no Banco de Dados 

de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ROU011).
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Em um caso de servidão doméstica, Sabhnani (Estados Unidos),218 uma vítima foi 
testemunha de maus-tratos contra a outra, e até mandaram que ela tratasse a vítima mal, 
passando uma fita adesiva em seu corpo e retirando a fita posteriormente. Tais fatos foram 
mencionados como contexto para uma denúncia de trabalho forçado, servidão por dívida 
e outras acusações.

Em um caso de servidão involuntária, Estados Unidos vs. Pipkins (Estados Unidos),219 
com contexto de prostituição, os réus agenciadores às vezes exerciam controle sobre as 
vítimas com violência. Agrediam-nas com cintos, bastões de beisebol ou “pegadores” (dois 
cabides de roupas enrolados juntos). Os agenciadores também puniam suas prostitutas 
com chutes e beliscões e forçavam-nas a se deitarem nuas no chão e fazer sexo com outra 
prostituta enquanto outros observavam, ou as trancavam dentro do porta-malas de um 
carro para lhes ensinar uma lição.

Outro caso no qual as vítimas participaram com violência umas contra as outras foi D.A. 
e A.M. (Israel).220 O caso envolvia um homem que reuniu ao seu redor um número de 
mulheres por meio de seus supostos poderes religiosos e visões. Gradualmente, ele foi 
exercendo mais e mais controle sobre elas, até mesmo mandando que elas se punissem e 
participassem da punição de outras. Ele foi condenado por manter pessoas sob condições 
de escravidão no Tribunal do Distrito, com recurso pendente na Suprema Corte. 

A violência não é exigência para um caso de tráfico de pessoas

Entretanto, por outro lado, para determinar tráfico de pessoas ou crimes correlatos, não 
é necessário provar a violência. Isso pode ser visto em vários casos que não incluíam essa 
circunstância.221

A violência vista em casos de tráfico de pessoas pode ser:

• Usada para forçar as vítimas a se submeter/se manter na situação de exploração; 

• Não necessariamente direcionada contra a vítima, mas, por exemplo, contra colegas 
para criar um clima de medo; e 

• Usada como forma de castigo das vítimas.

Exemplos não exaustivos de violência usada em casos de tráfico incluem:

• Espancamentos

• Forçar as vítimas a comer alimentos que poderiam ser prejudiciais

• Choques elétricos

• Facadas

• Estrangulamento

• Causar queimadura

• Agressões sexuais e estupros

______________
218 Consulte o Índice de todos os casos.
219 378 F.3d 1281(2004), Estados Unidos da América.
220 Processos Penais 6749, 6774-08-11 no Tribunal de Jerusalém, Estado de Israel vs. D.A. e  A.M. publicado em 

10 de setembro de 2013, recurso pendente na Suprema Corte.
221 Ver, por exemplo, Wei Tang e Siliadin, que aparecem na próxima subseção.
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3.2.2 Ameaças

A definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas exige que o elemento ATO seja alcançado 
por meio do uso de MEIOS especificados, que incluem a ameaça de força. Muitas jurisdições 
nacionais incluem esse MEIO em sua legislação de tráfico, mas ainda que não incluam, 
pode servir como circunstância para sustentar o ATO222 ou FIM DA EXPLORAÇÃO.223 
Além disso, as ameaças podem ter diversas formas, que podem ser mais sutis do que as 
ameaças agressivas, e por exemplo, ameaças de que se a vítima sair de casa, será presa 
pelas autoridades de imigração ou levará um tiro da polícia. Assim, as ameaças podem 
estar relacionadas a uma ação pelo réu ou por outros (como um agente da imigração).

Ameaças de força

O uso de ameaças e o uso efetivo da violência ou força parecem estar relacionados. A maioria 
dos casos mencionados na seção anterior sobre “Violência ou força” também envolvia o 
uso de diversas ameaças, entre eles, por exemplo, Afolabi (Estados Unidos), Sabhnani 
(Estados Unidos), 3K-97/12 (Sérvia), Samaesan (Tailândia), Connors (Reino Unido) e 
III K 114/08 (Polônia).224

O uso de ameaças de força pode ser visto em muitos casos de tráfico e pode assumir 
diversas formas. Pode ser empregado contra a vítima ou um membro de sua família ou 
um amigo. 

No caso Farrell (Estados Unidos),225 os trabalhadores foram ameaçados que eles seriam 
mandados de volta em uma pequena caixa de madeira para as Filipinas se eles não 
pagassem a dívida. O Tribunal mencionou esse fato como prova irrefutável de uma ameaça 
de força que reforçou a condenação por servidão por dívida.

Em um caso de exploração sexual, Grigore (Alemanha),226 o réu disse à vítima que algo 
aconteceria com seu filho ou sua família se ela fugisse. O réu foi condenado por tráfico por 
meio de engano.

No caso Chen (Reino Unido),227 a ré traficou mulheres chinesas para levá-las ao Reino 
Unido e as explorou como prostitutas. As vítimas depuseram que a ré as ameaçou dizendo 
que seu namorado era um membro muito poderoso de uma gangue, que devido a seu 
status irregular de imigração elas não poderiam ir a lugar nenhum e que se uma das 
vítimas fugisse, ela a mataria. O Tribunal atribuiu essas ameaças como parte da coerção 
empregada pela ré contra as vítimas. A ré foi condenada por todas as acusações, entre elas 
tráfico para exploração sexual.

______________
222 Por exemplo, as ameaças podem ser vistas como um apoio ao ATO de traficar, de acordo com o Código Penal 

Canadense. Ver seção 270.01 que inclui nos “atos”: “... exerce controle, direção ou influência sobre os movimentos 
de uma pessoa...”.

223 Por exemplo, se o próprio for “trabalho forçado”, isso pode incluir “ameaça de castigo”.
224 Todos anteriormente citados.
225 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.4 da Compilação de Casos.
226 Caso contra Constantin Grigore e outros, Az. 528 Qs 105/13 (255 Js 783/13) de 23 de setembro de 2013, 

Tribunal Regional de Berlim (Landgericht Berlim), Alemanha. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise 
aprofundada na seção 5.10 da Compilação de Casos.

227 A Rainha vs. Rong Chen, Simon Dempsey e Jason Owen Hinton [2012] NICC 26, 6 de julho de 2012, Tribunal 
da Coroa de Belfast, Reino Unido. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º GBR015).
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No caso 7 T 8/2006 (República Tcheca),228 os réus usaram ameaças para forçar a vítima 
a se envolver em prostituição. Em especial, usaram ameaças de violência e de agressão 
corporal com a vítima por meio de ácido e de dano à mãe da vítima. O Tribunal condenou 
os réus por tráfico de pessoas, estupro e extorsão.

Ameaças sutis

Como foi mencionado anteriormente, as ameaças de agressão não são o único tipo de 
ameaças que podem ajudar a estabelecer uma condenação em casos de tráfico. Há uma 
série de ameaças mais sutis que podem servir para esse propósito, como ameaças de 
prejuízo financeiro, deportação ou humilhação.

As seções seguintes ilustram algumas formas de ameaças sutis desse tipo.

Uma forma peculiar de ameaça: ameaçar com prejuízo financeiro

Às vezes, as ameaças têm a ver com prejuízos financeiros à vítima ou aos membros de 
sua família. Um exemplo pode ser encontrado no caso Calimlim (Estados Unidos),229 no 
qual os réus exploraram a vítima como empregada doméstica na casa deles. O Tribunal de 
Segunda Instância julgou que a ameaça de parar de pagar a vítima, o que impactaria no 
bem-estar de sua família pobre, era um grave dano com o propósito de trabalho forçado e 
reforçava a condenação do réu por essa acusação.

Outra forma peculiar de ameaça: ameaçar com deportação

As ameaças de deportação podem ser vistas no caso Garcia (Estados Unidos),230 no qual 
o réu admitiu ser culpado por trabalho forçado, Rivera (Estados Unidos),231 no qual os 
réus em um caso de trabalho forçado fizeram ou tinham conhecimento das ameaças de 
deportação direcionadas às vítimas. De modo semelhante no caso Wei Tang (Austrália),232 
as vítimas tailandesas vendidas para serviços sexuais foram ameaçadas de que oficiais de 
imigração as deportariam se elas saíssem do local onde estavam. Essa informação foi dada 
como contexto, uma vez que esse caso era um recurso contra a sentença do réu. O réu 
tinha sido condenado por cinco denúncias de manter e usar um escravo.

Outra forma peculiar de ameaça: humilhação

Em alguns casos, o traficante ameaça a vítima dizendo que se ela tentar fugir, ele vai 
revelar fatos vergonhosos e, por exemplo, atos sexuais.

Um caso no qual o medo de tal vergonha contribuiu para que a vítima continuasse em 
sua situação de exploração foi o Kovacs (Austrália),233 em que a vítima continuou em sua 
situação apesar de não estar presa em seu quarto, de não ser impedida de sair da loja nem 
da casa, de ter acesso a um telefone, de enviar e receber cartas e de saber que sua família

______________
228 7 T 8/2006, 15 de dezembro de 2006, Tribunal Regional de Hradec Kralove, República Tcheca. O caso está 

disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º CZE028).
229 E. U. A. vs. Calimlim, 538 F.3d 706 (2008), 9 de junho de 2009, Estados Unidos –  Tribunal de Segunda Instância 

do Sétimo Circuito, Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA004).

230 2003 Dist. E. U. A. LEXIS 22088 (W.D.N.Y). Essa decisão foi em resposta ao ato do réu ao declarar o estatuto 
do trabalho forçado inconstitucional.

231 Anteriormente citado.
232 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da 

Compilação de Casos.
233 Consulte o Índice de todos os casos.
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recebia dinheiro, apesar de ela própria não receber salário. O Tribunal sustentou, no 
entanto, que essa “liberdade” era “muito ilusória ou não existia”, já que meios sutis de 
controle estavam sendo empregados pelo perpetrador e levando em conta a explicação da 
vítima de que na sociedade filipina, aquilo pelo qual ela estava passando envergonharia a 
ela e a sua mãe doente. Apesar de o caso não afirmar explicitamente que o réu ameaçou 
a vítima com humilhação, mostra que uma ameaça como essa pode ser muito poderosa.

No caso LB-2012-63028 (Noruega),234 o Tribunal não menciona uma ameaça sutil de 
humilhação no relato dos fatos. Nele, os réus entrevistaram cerca de cinquenta mulheres 
filipinas para um emprego de au-pair na Noruega e trocaram uma série de e-mails 
e mensagens de texto com as mulheres enquanto elas ainda estavam nas Filipinas. 
Enquanto e-mails e mensagens de texto eram enviadas pelo réu, tornou-se cada vez mais 
claro que seriam necessários serviços sexuais. Mesmo assim, as vítimas concordaram 
em ir para a Noruega. A primeira vítima chegou seis meses antes do que a segunda e 
teve que manter relações sexuais com o réu. A vítima declarou que apesar de saber que 
isso aconteceria, torcia para que não acontecesse. Relutou a princípio, mas o réu fez com 
que ela se lembrasse de que tinha concordado. Os réus não empregaram violência nem 
a mantiveram em aprisionamento em local trancado e vigiado. No máximo, houve uma 
ameaça sutil de que pessoas nas Filipinas descobririam se a vítima não concordasse. 

A diferença entre ameaças sutis e advertências inocentes

Em casos que incluem ameaças sutis, como alertar as supostas vítimas quanto à 
possibilidade de sua deportação como migrantes ilegais, os réus podem tentar dizer que 
suas palavras eram baseadas na realidade e que eram para o melhor das vítimas. É 
instrutivo estudar as reações dos Tribunais e as distinções traçadas entre as advertências 
inocentes e as ameaças criminosas. Por exemplo, no caso Calimlim (Estados Unidos)235 
os réus foram condenados por obter e conspirar para conseguir trabalho forçado. Eles 
entraram com recurso contra as condenações e disseram que nunca ameaçaram a vítima 
e que suas advertências a respeito de possíveis consequências de imigração foram para o 
bem da vítima. O Tribunal rejeitou esse argumento:

“[…] os [réus] estão dizendo que nada do que eles disseram ou fizeram [à vítima] 
caracterizou uma ameaça. Ao contrário, eles dizem que não quiseram fazer nada de mau 
e que só estavam dizendo aquelas coisas para o bem dela. Talvez outro júri poderia ter 
aceitado essa história, mas o que ouviu a história deles, não aceitou. O segredo para 
diferenciar essa explicação inocente dos fatos da condenação, e o motivo pelo qual o 
registro tem prova apoiando o veredito do júri, se deve em parte ao que eles não contaram 
para ela: que sabiam como colocar em andamento o processo que poderia ter resultado 
em um green card legítimo. “

E. U. A. vs.  Calimlim, 583 F.3d 706 (2008), 9 de junho de 2009, Estados Unidos – Tribunal de Segunda 
Instância do Sétimo Circuito, Estados Unidos da América.

Ameaças aparentemente irracionais

As ameaças não precisam ser objetivamente plausíveis desde que estejam de acordo 
com as exigências da jurisdição nacional em questão, que pode variar. Assim, pode ser 
suficiente provar que a pessoa que faz a ameaça quer que ela seja levada a sério, ou que o 
alvo da ameaça foi intimidado subjetivamente. Em alguns casos, ameaças aparentemente 
irracionais não impediram uma condenação por tráfico de pessoas ou crimes correlatos.

______________
234 Caso do Tribunal de Segunda Instância n.º LB-2012-63028, Julgamento Borgarting Lagmannsrett (2 de abril de 

2013). Tribunal de Oslo Tingrett Judgement (2 de fevereiro de 2012), TOSLO-2011-68460, Noruega.
235 Consulte o Índice de todos os casos.
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(Ver também a seção 3.3.6.7 sobre “Crenças aparentemente irracionais” e seção 3.3.6.7 
sobre “Comportamento da vítima/crenças aparentemente irracionais”).

Os seguintes são casos nos quais as vítimas, que não eram nativas do país em que foram 
exploradas, foram ameaçadas de que se deixassem o local onde viviam seriam mortas, 
torturadas ou deportadas, ainda que acreditar nessa ameaça pareça irracional para 
qualquer pessoa familiar com a situação de cumprimento da lei nos países em questão 
(Estados Unidos da América e Alemanha). No primeiro caso, Alzanki (Estados Unidos),236 
os réus ameaçaram a vítima, que era do Sri Lanka, ao dizerem que a polícia dos Estados 
Unidos atiraria nela se ela saísse da casa. Apesar da “aparente” irracionalidade da ameaça, 
o Tribunal julgou a testemunha confiável de qualquer modo e incluiu seu relato a respeito 
da ameaça. O réu foi condenado por manter um empregado doméstico em servidão 
involuntária.

No segundo caso, (215) 3 St Js 723/05 (20/07) (Alemanha),237 a vítima etíope, explorada 
como cozinheira de comida etíope em um restaurante alemão, ouviu dos réus que as 
autoridades alemãs eram racistas e que a deportariam ou mesmo torturariam, agrediriam 
e matariam se ela procurasse ajuda. O Tribunal mencionou isso como um método de 
controle empregado pelos réus. Nesse caso, os réus foram condenados por tráfico de 
pessoas para exploração laboral.

Ameaças que dependem de uma crença em bruxaria ou em feitiços podem ser vistas nos 
casos Afolabi (Estados Unidos),238 Omoruyi (Nigéria),239 Okoya (Nigéria),240 e Harrison 
(Reino Unido).241 Para ver um relato mais detalhado desse assunto, sugerimos a leitura da 
seção 3.3.6.7 sobre “Crenças aparentemente irracionais” e a seção 2.6. sobre “Depoimento 
de especialista ou profissional”.

Um caso interessante dos Países Baixos mostra como o medo das ameaças “juju” foi 
resolvido pelas autoridades de um modo criativo: ECLI:NL:GHARN:2012:BV8582 (Países 
Baixos).242 As vítimas nigerianas nesse caso mentiram ou não quiseram fazer declarações 
porque sentiram medo das ameaças “juju” e não confiavam na polícia (achavam que a 
polícia era corrupta devido a seu próprio contexto cultural). Para lidar com isso, a polícia 
cuidou para que as vítimas primeiramente conversassem com uma pessoa que já tinha 
sido vítima de tráfico de pessoas (especialista com experiência prática) e um “sacerdote de 
juju (feiticeiro)”. Ele ajudou as vítimas a se livrarem da maldição. Só depois disso a polícia 
interrogou a vítima — às vezes na presença do especialista com experiência.

Por outro lado, no caso A.G.G.R. (Israel),243 a suposta crença das vítimas na ameaça do réu 
de que ele poderia prejudicá-las acessando seus poderes sobrenaturais contribuiu para 
sua absolvição do crime de manter uma pessoa em condições de escravidão. Esse caso 
envolvia uma pessoa carismática que dizia ter poderes sobrenaturais. Ele mantinha ao 
seu redor várias mulheres e crianças e supostamente controlava muitos aspectos de suas 
vidas por meio de um procedimento por escrito que incluía atos proibidos e permitidos 
durante todas as horas do dia. A violação das regras era paga com castigo. Entre os

______________
236 E. U. A. vs. Alzanki, 54 F.3d 994 (1o Cir. 1995), Estados Unidos da América.
237 Caso (215) 3 St Js 723/05 (20/07) no Tribunal Regional de Tiergarten, Berlim (20 de fevereiro de 2008), 

Alemanha. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º DEU005).

238 Anteriormente citado.
239 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.5 da 

Compilação de Casos.
240 Anteriormente citado.
241 Consulte o Índice de todos os casos. Deve-se notar que esse caso é um recurso relacionado a uma sentença e 

não um recurso relacionado à condenação. 
242 Suprema Corte, 4 de março de 2014, ECLI:NL:HR:2014:477, Países Baixos; Ver também Relator Nacional 

Holandês sobre Tráficos de Pessoas (Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings) (2009). Sétimo 
Relatório do Relator Nacional Holandês, Tráfico de Pessoas (Trafficking in Human Beings—Seventh Report of the Dutch 
National Rapporteur). Haia: Bureau NRM, p. 358-367, https://www.dutchrapporteur.nl/Publications/Seventhreport/
index.aspx

243 Processo Penal 23751-02-10, Tel Aviv, Jaffa District Court, Estado de Israel vs. A.G.G.R., de setembro de 2014, Israel. 
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exemplos das regras de controle de comportamento estavam a proibição de fazer qualquer 
compra, por menor que fosse, sem a autorização dele. Ele permitia que as mulheres apenas 
realizassem trabalho doméstico ou como cuidadoras de idosos. Ele limitava o direito que 
tinham de conversar umas com as outras ou demonstrar afeto: separava, assim, algumas 
das mulheres de seus filhos. Supervisionava seus movimentos, inclusive com câmeras 
instaladas nas residências. Exigia que elas dessem satisfação de tudo o que faziam, 
mesmo durante os dias de trabalho. Limitava seu uso da internet, conferia o celular que 
elas usavam e exigia que elas relatassem a ele violações das proibições por parte das 
outras mulheres. O Tribunal não conseguia entender como as cidadãs israelenses de 
contextos normativos (“comuns”) podiam acreditar nas representações do réu a respeito 
de seus poderes, e isso contribuiu para que ele fosse absolvido da acusação de manter 
uma pessoa sob condições de escravidão, apesar de ter sido condenado por uma série de 
crimes sexuais.

Ameaças

Entre os tipos de ameaças vistos em casos de tráfico de pessoas, estão:

• Ameaças de morte

• Ameaças de violência física ou força em relação à vítima

• Danos físicos à família da vítima

• Ameaças de deportação e de prisão por autoridades de imigração

• Prejuízo financeiro às vítimas ou às suas famílias

• Maldições religiosas ou feitiços

As ameaças podem ser realistas ou não realistas, diretas ou indiretas, de ação tomada pelo 
perpetrador ou por outros, sutis ou explícitas.
As ameaças podem ser direcionadas contra a vítima ou contra sua família e entes queridos.

3.2.3 Engano

A definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas exige que o elemento ATO seja consumado 
por meio do uso de MEIO especificado, e relaciona fraude e engano nesse aspecto. Muitas 
jurisdições nacionais explicitamente incluem esse MEIO em sua legislação de tráfico. No 
entanto, ainda que não incluam, pode servir como circunstância para apoiar o ATO244 ou 
FIM DA EXPLORAÇÃO.245

O engano parece ser um MEIO predominante em casos de tráfico de pessoas ou crimes 
correlatos. Pode se relacionar a qualquer número de fatos, como os de natureza das ofertas, 
as condições sob as quais a vítima vai trabalhar, ou o poder que o traficante tem. Pode ser 
empregada diretamente contra a vítima ou indiretamente em relação aos membros de sua 
família, especialmente se ela for menor de idade. Às vezes, a família da vítima é cúmplice 
no engano.

Em um caso de exploração sexual, Lolita Pamintuan (República de Palau),246 filipinas 
foram enganadas para irem a Palau trabalhar como garçonetes, mas quando chegaram, 
foram forçadas a se envolver na prostituição. Os réus apelaram a decisão no Tribunal de 
Primeira Instância que os condenou por diversos crimes, entre eles tráfico de pessoas e

______________
244 O ATO de rapto pode ser realizado por meio do engano.
245 Ver seção 279.04(2)(b) do Código Penal Canadense no qual a definição de “exploração” permite que o Tribunal 

considere vários MEIOS, inclusive o engano.
246 Consulte o Índice de todos os casos.
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exploração de uma pessoa traficada. A Corte Suprema confirmou as condenações.

Outro caso de engano é o Sridevi et al (India),247 no qual uma garota maltratada por sua 
mãe fugiu de casa e, depois de trabalhar como empregada doméstica, foi demitida. Logo, 
um réu a apanhou na estação de trem, e a enganou com a promessa que lhe daria um 
bom emprego. No entanto, em vez disso, ela foi transferida para um segundo réu que a 
envolveu em prostituição. Os réus foram condenados por tráfico para o fim de exploração 
por meio de prostituição.

No caso Sanchez (Filipinas),248 o réu, com o pretexto de pagar pelos custos de educação 
e de mensalidades escolares, recrutou garotos menores de idade, de 12 a 15 anos. Em 
seguida, ele levou as vítimas para um hotel onde tiveram que trabalhar na prostituição. 
O Tribunal condenou o réu por tráfico de pessoas e exploração sexual de criança. (Deve 
notar-se que o Protocolo de Tráfico de Pessoa estipula que nenhum MEIO é necessário 
para traficar crianças.)

No caso Estado vs. Laojindamanee (Fiji),249 três mulheres tailandesas que foram 
recrutadas para supostamente prestar serviço como massagista tiveram que se prostituir. 
Os réus foram condenados por tráfico de pessoas com agravantes.

No caso n.º 8959—2012 (Egito),250 garotas receberam a notícia de que se casariam 
com homens dos Estados do Golfo que poderiam dar a elas suporte financeiro adequado 
por meio de contratos de casamento Orfy.251 No entanto, na realidade, elas tiveram que 
oferecer serviços sexuais em troca de dinheiro sem relações de casamento reais. Ademais, 
um dos réus foi responsável por construir um hímen artificial para as vítimas para que 
elas parecessem virgens para que eles pudessem voltar a casá-las com novos clientes e 
cobrar deles taxas mais altas por serviços sexuais. Além disso, um dos réus se apresentou 
como advogado, o que não era verdade, e redigiu contratos Orfy não oficiais para poder 
sustentar o engano. Alguns dos réus foram condenados por crimes de tráfico de pessoas 
e por administrarem uma rede de prostituição. De modo interessante, alguns dos pais 
das vítimas foram indiciados como cúmplices, mas não foram condenados pelo Tribunal 
de Primeira Instância.252 Porém no dia 14 de novembro de 2013, o Tribunal de Cassação 
instruiu que um novo julgamento fosse realizado em função da deficiências na análise do 
Tribunal de Primeira Instância.253

No caso K.P.4/05 (Sérvia),254 as vítimas, duas jovens mulheres ucranianas, receberam 
a promessa de que teriam empregos na Alemanha. Inicialmente, elas não acreditaram 
na oferta e perguntaram se havia prostituição envolvida. Mas os réus garantiram a elas, 
de modo convincente, que os empregos apenas envolviam danças sensuais e cuidar de 
crianças. Ao fazer isso, os réus engaram as vítimas e as levaram para a Sérvia. Os réus, 

______________
247 Anteriormente citado.
248 Anteriormente citado.
249 Estado vs. Phanat Laojindamanee e outros, Processo Penal n.º HAC323 de 2012, a Suprema Corte de Fiji em 

Suva, 13 de dezembro de 2012, Fiji. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º FJI002).

250 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.8 da 
Compilação de Casos.

251 Ver nota de rodapé anterior na seção 2.3 sobre “Prova testemunhal de pessoas que não sejam as vítimas/
polícia e autoridades como fontes de provas testemunhais” para uma definição de contratos de casamento Orfy.

252 Essa foi uma das bases do Tribunal de Cassação para mudar o veredito, já que notou sua incoerência entre a 
condenação dos outros perpetradores e a não condenação dos pais.

253 Para ver toda a análise legal do Tribunal de Cassação, veja a análise aprofundada desse caso na seção 5.8 da 
Compilação de Casos.

254 Consulte o Índice de todos os casos.
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então, planejaram levar as vítimas para a Itália e vendê-las para exploração sexual. 
As vítimas foram resgatadas na Sérvia antes da exploração acontecer. Os réus foram 
condenados por tráfico de pessoas.

No caso Grigore (Alemanha),255 a vítima, a princípio, não acreditou na oferta de uma ré, 
que era sua prima, para ir a Berlim cuidar de idosos porque ela já tinha sido traficada 
para fins de exploração sexual anteriormente. Só depois que o tio da vítima a tranquilizou 
que ela concordou em ir. Os réus, então, a exploraram sexualmente. Dois réus foram 
condenados por tráfico de pessoas por meio do engano. Esse caso tem uma importância 
particular tendo em vista a cumplicidade no engano por parte de sua família e por ter 
havido uma condenação apesar de a vítima ter motivo para suspeitar da veracidade da 
oferta.256

No caso Desabato e Vargas Leulan (Argentina),257 as vítimas foram enganadas, não 
em relação à natureza do trabalho como prostituta, mas sim em relação às condições de 
trabalho no bordel e as deduções excessivas que o réu fazia nos salários das vítimas para 
o recrutamento, alimento e exames médicos. Os réus foram condenados por tráfico de 
pessoas com fim da exploração sexual, com vítimas maiores de 18 anos.

O engano a respeito das condições e não pela natureza do trabalho também aparece no 
caso Dobie (Austrália).258 Aqui, duas mulheres tailandesas foram enganadas e levadas 
para a Austrália. Apesar de saberem que trabalhariam como prostitutas, disseram para 
as vítimas que elas poderiam trabalhar quando quisessem e que poderiam tirar dias de 
folga toda semana. Essas promessas não foram cumpridas. Além disso, ao contrário 
da promessa original de boas condições de trabalho, as mulheres receberam pouca 
compensação pelo trabalho. O Tribunal notou que o réu não tinha a menor intenção de 
cumprir suas promessas e determinou que o réu era culpado por tráfico de pessoas e 
outras acusações.

No caso Udeozor (Estados Unidos),259 o réu viajou à Nigéria e prometeu falsamente à 
família da vítima de 14 anos que ela seria adotada e receberia uma educação melhor nos 
Estados Unidos. Uma vez nos Estados Unidos, ela foi obrigada a cuidar dos filhos do réu e 
de sua casa, mas não recebeu nenhuma compensação e não podia frequentar a escola. Os 
réus foram condenados por conspiração por manter outra pessoa em condição de servidão 
involuntária, e por abrigar um estrangeiro com o propósito de tirar vantagem ou obter 
lucro financeiro.

No caso Connors (Reino Unido),260 as vítimas, muitas das quais eram desabrigadas e 
alcoólatras, receberam promessa de trabalho pago, comida e um lar. Em vez disso, elas 
foram forçadas a trabalhar por pouco ou nenhum salário e a viver em péssimas condições. 
Os réus foram condenados por manter outra pessoa em escravidão ou servidão ou por 
exigir que elas realizassem trabalho forçado ou obrigatório.

______________
255 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.10 da Compilação de Casos.
256 Ver seções 3.2.5.11 sobre “Vulnerabilidade emocional/membros da família envolvidos em tráfico”, 3.3.5 sobre 

“Cumplicidade no tráfico pela família da vítima” e 3.3.6.4 sobre “Comportamento da vítima ao longo do processo de 
tráfico/a vítima ingênua ou negligente”.

257 Anteriormente citado.
258 R. vs. Dobie (2009), 236 FLR 455, 18 de dezembro de 2009, Corte de Apelação de Queensland, Austrália. O 

caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º 
AUS013).

259 Anteriormente citado.
260 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.11 da 

Compilação de Casos.



O MOSAICO DE PROVAS 65

Engano

O engano é um dos MEIOS pelos quais os traficantes atraem as vítimas para uma situação 
de exploração. O engano costuma estar relacionado às seguintes questões:

• Natureza do trabalho (por exemplo, em casos de prostituição forçada)

• Condições de trabalho (horas de trabalho, dias de descanso)

• Pagamento (deduções em excesso/nenhum pagamento/pouco pagamento)

• Condições de vida

• Pretexto de casamento

O engano pode ser empregado diretamente para a vítima e indiretamente para os membros 
da família, principalmente se ela for menor de idade. Às vezes, a família da vítima pode 
participar do engano.

 
3.2.4 Meios sutis de coerção

A violência, as ameaças e o engano não são as únicas circunstâncias que precisam ser 
levadas em conta no tráfico de pessoas ou crimes correlatos. O Protocolo sobre Tráfico de 
Pessoas também inclui o MEIO de “coerção”261 e “abuso de uma posição de vulnerabilidade”, 
e ambos podem incluir outros meios de controle mais sutis. Em Estados nos quais a 
jurisdição nacional adota a linguagem da definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, 
a determinação de uma situação de coerção ou abuso de uma posição de vulnerabilidade 
contribuiria para provar o elemento MEIO. Em jurisdições que não exigem explicitamente 
um elemento MEIO, a determinação de uma situação de coerção ou abuso de uma posição 
de vulnerabilidade pode ainda ser relevante para provar o FIM DA EXPLORAÇÃO ou o 
ATO.

Meios tão sutis são de grande importância em casos modernos de tráfico de pessoas. 
De fato, um especialista que participou das Reuniões dos Grupos de Especialistas que 
se reuniram para desenvolver esta Compilação de Casos chamou o uso delas de “uma 
estratégia essencial no plano de negócios do traficante moderno”, enquanto outro apontou 
que como a violência é intensiva em recursos, necessitando da presença física do traficante 
e, muitas vezes, exigindo ferramentas para exercer violência, os traficantes costumam 
preferir empregar meios sutis. 

Um exemplo de um caso com meios sutis é o de Wei Tang (Austrália).262 Esse caso não 
incluiu ameaças nem violência física. Ademais, as vítimas não foram trancafiadas, e eram 
alimentadas adequadamente, tinham acomodação e acesso a cuidados médicos. Ainda 
assim, os réus foram condenados por escravidão. O Tribunal levou em consideração uma 
série de circunstâncias, como as extensas horas de trabalho; o fato de o réu ter alimentado 
o medo que a vítima sentia de ser presa ou levada pelas autoridades de imigração por 
sua situação ilegal e por estar sem visto de permanência, aumentando esse medo com 
instruções para inventar histórias para as autoridades, se fossem pegas; o fato de ter 
retido o salário das vítimas e seus passaportes; por não dar a elas a chave do local onde 
ficavam de modo que, se saíssem, não poderiam voltar e não tinham para onde ir; e por dar 
às vítimas instruções para que elas não saíssem dali sem alguém que as acompanhasse.

______________
261 É importante observar que os Travaux Préparatoires, que registram as deliberações que procedem a adoção 

do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, se referem à “coerção” como um assunto mais amplo do que força. Assim, 
algumas delegações sugerem a palavra “coerção” na definição de “trabalho forçado” com a ideia de que se trata de 
um termo mais amplo do que “força”. Outras delegações expressaram ressalvas a respeito desse termo (ver p. 340, 
nota de rodapé 8).

262 R. vs.Wei Tang diante da Suprema Corte de Victoria, Austrália [2007], VSCA 134 e diante da Suprema Corte da 
Austrália [2008], HCA 39, Austrália. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 
5.3 da Compilação de Casos.
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Como pode ser visto no caso Wei Tang, vários meios sutis de coerção podem ser empregados 
por traficantes para controlar as vítimas. Como os meios sutis de coerção incidem sobre 
muitas circunstâncias que podem contribuir com as condenações, exemplos a esse respeito 
são discutidos na seção 3.2. Em especial, veja os casos de ameaças sutis na seção 3.2.2 
(entre eles o uso de “práticas de juju”) e as restrições sutis de liberdade na seção 3.2.6.

No caso Siliadin (Tribunal Europeu dos Direitos Humanos),263 o Tribunal identificou os 
crimes de servidão e de trabalho forçado. A vítima tinha permissão para sair do local onde 
morava, onde era explorada diversas vezes para propósitos específicos (como para levar as 
crianças para a escola ou ir ao mercado), e não era supervisionada nessas ocasiões. Além 
disso, não se fazia uso de violência explícita contra ela. No entanto, o Tribunal concluiu 
que a falta de tempo livre e as advertências a respeito de possível prisão conseguiram 
coagi-la a se manter sob servidão e trabalho forçado.

Outro caso que aborda de modo expresso o meio sutil é o de Bradley (Estados Unidos).264 
Os réus foram condenados por trabalho forçado por levarem vários grupos de trabalhadores 
da Jamaica para trabalhar em uma madeireira. Os trabalhadores trabalhavam muitas 
horas por muito menos dinheiro do que o prometido, eram mantidos em condições de vida 
difíceis sem água corrente, sem eletricidade e sem aquecimento, não recebiam atendimento 
médico e eram ameaçados. O Tribunal determinou claramente:

“O governo… não precisa provar restrição física, como o uso de correntes, arame farpado ou 
manter as portas fechadas, para comprovar o crime de trabalho forçado…”

E. U. A. vs. Bradley, 390 F.3d 145 (N.H.2004).

É importante observar que não existe uma distinção clara entre formas sutis e explícitas 
de coerção. Às vezes, os traficantes usam os dois tipos e passam gradualmente de 
comportamento gentil, calculado para “seduzir” a vítima à violência física, restrições de 
liberdade e ameaças explícitas. Isso pode ser visto em dois casos detalhados a seguir, 
relacionados à “abuso emocional”: D.A. e A.M. (Israel)265 e Urizar (Canadá),266 além de 
Campbell (Estados Unidos),267 nos quais o réu, a princípio, seduziu as mulheres para que 
se unissem a sua “família” oferecendo a elas lugares confortáveis para morar e empregos 
em casas de massagem sem expectativa de que elas realizem serviços sexuais. Assim que 
ele conseguiu a confiança delas, o infrator exigiu que as mulheres rompessem laços com 
parentes e amigos e confiscou seus documentos de identidade, documentos de imigração 
e dinheiro. Depois, ele deu novo nome a elas, as marcou com tatuagens, abusou delas e 
as forçou a entrar na prostituição para benefício dele. Ele foi condenado por tráfico sexual.

______________
263 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.9 da Compilação de Casos.
264 E. U. A. vs. Bradley, 390 F.3d 145 (N.H.2004).
265 Processos Penais 6749, 6774-08-11 no Tribunal de Jerusalém, Estado de Israel vs. D.A. e A.M. emitido em 10 

de setembro de 2013, recurso pendente na Suprema Corte, Israel, pp. 41-43, parágrafos. 46-48. Por favor, consulte 
também a próxima subseção sobre “Abuso emocional” para obter mais detalhes.

266 Consulte o Índice de todos os casos. Por favor, consulte o caso da Corte de Apelação págs. 2 e 19 e a subseção 
seguinte sobre “Abuso emocional” para ver mais detalhes. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise 
aprofundada na seção 5.2 da Compilação de Casos.

267 770 F.3d 556, 559 (7o Cir. 2014) cert. negado, 135 S. Ct. 1724 (2015) recurso negado, n.º 14-8610, 2015 WL 
2340955 (E. U. A., 18 de maio de 2015), Estados Unidos da América.
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Veja também um caso da Finlândia268 que envolveu um empresário que fingia ser dono de 
uma agência de modelos. Ele convidou doze jovens finlandesas para entrevistas, durante as 
quais as mulheres eram fotografadas nuas e eram tocadas, e algumas até eram estupradas. 
O trabalho subsequente delas envolvia realizar shows eróticos, pornografia, striptease e 
prostituição. As mulheres também eram sexualmente exploradas e estupradas. Quando a 
empresa de modelos chegou à atenção da polícia, o homem já gerenciava o negócio há mais 
de uma década. Um psiquiatra forense afirmou que em casos de violências e exploração 
sexual, o controle sobre as vítimas costuma se dar por um processo gradual em que a 
vítima renuncia à integridade de seu corpo e de técnicas avançadas de manipulação. Ele 
explicou que esse processo incremental dificulta até mesmo para a vítima identificar o 
momento em que ela deixou de consentir. Isso também acaba com a confiança em outras 
pessoas e na capacidade que a sociedade tem de protegê-la. O réu foi condenado por 
tráfico de pessoas e outros crimes sexuais, entre eles estupros, e foi condenado a mais de 
11 anos de prisão.269

Os casos abaixo ilustram duas formas específicas de meios sutis de coerção que aparecem 
em muitos casos de tráfico, principalmente abuso emocional e humilhação de vítimas.

Abuso emocional

O abuso emocional costuma ser realizado pelos réus que ganham a confiança das vítimas 
e, então, aos poucos exercem controle sobre elas. 

No caso D.A. e A.M. (Israel),270 um homem reuniu várias mulheres por meio de supostos 
poderes religiosos e visões. Aos poucos, ele foi exercendo mais e mais controle sobre 
elas — isolou-as de suas famílias e de seus amigos, exigiu que elas saíssem diariamente 
para pedir esmola e trazer grandes somas de dinheiro a cada dia; controlou as funções 
mais básicas da vida, como ir ao banheiro, comer, beber, fazer compras, por mais banais 
que fossem; castigava-as de modos sádicos, supostamente, para seu bem espiritual; 
e manipulou-as para que sentissem culpa e raiva de si mesmas. As mulheres não só 
aceitavam as agressões, mas também começaram a se castigar para chamar atenção dele, 
porque confiavam nele. No Tribunal Regional, ele foi condenado por manter pessoas sob 
condições de escravidão, mas há um recurso pendente na Suprema Corte.

Em Urizar (Canadá),271 o Tribunal de Segunda Instância enfatizou a natureza gradual dos 
métodos de controle do réu sobre a vítima e sua variedade — que passou da gentileza e de 
dar presentes, para a violência física, restrições de liberdade, isolamento e ameaças. Como 
resultado dessa progressão de acontecimentos, a vítima sentia amor pelo réu, o que tornou 
ainda mais difícil para ela deixá-lo.

Agressão verbal constante pode ser considerada outra forma de agressão emocional. É o 
que se constata, por exemplo, no caso Pipkins (Estados Unidos),272 no qual os réus foram 
condenados por servidão involuntária por prostituir garotas que dependiam totalmente 
deles. Apesar do caso incluir ameaças de violência e violência sexual, o Tribunal também 
constatou que a agressão verbal era contínua por parte dos réus, e essa agressão foi 
chamada de “jogo de palavras mentalmente perturbadoras”.273

______________
268 Consulte o Índice de todos os casos.
269 A Suprema Corte não confirmou a condenação por tráfico.
270 Consulte o Índice de todos os casos.
271 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
272 Consulte o Índice de todos os casos.
273 Ibid. p. 1291.
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Humilhação de vítimas

O comportamento que pode fazer com que uma vítima se sinta humilhada pode ajudar 
os traficantes a controlar as vítimas, incutindo nelas uma sensação de insignificância. 
Exemplos de tráfico de pessoas ou crimes correlatos nos quais os Tribunais mencionaram 
práticas de humilhação podem ser encontrados nos seguintes casos:

No caso de servidão doméstica Veerapol (Estados Unidos),274 o réu forçava a vítima a 
trabalhar muitas horas fazendo serviço doméstico e cuidando de crianças. Além disso, o 
Tribunal identificou como contexto que ela tinha que se ajoelhar quando levava comida 
aos convidados. O Tribunal condenou o réu por servidão involuntária e outras acusações.

No caso Kaufman (Estados Unidos),275 os réus administravam um lar para pessoas com 
problemas mentais. Diziam aos pacientes que a nudez era terapêutica e tinham que fazer 
os trabalhos nus. Ademais, às vezes, as roupas deles eram tiradas como meio de punição. 
As vítimas também eram coagidas a realizar atos sexuais uns com os outros, atos que 
eram filmados. Esses fatos fizeram parte do contexto de fatos do caso. Os réus foram 
condenados com diversas acusações, entre elas servidão involuntária.

No caso de exploração, Connors (Reino Unido),276 como parte do relato dos fatos, o Tribunal 
concluiu que as vítimas foram forçadas a raspar a cabeça. Os réus foram condenados por 
manter pessoas em escravidão ou servidão ou exigir que elas realizassem trabalho forçado 
ou obrigatório.

3.2.5 Vulnerabilidades das vítimas

Um dos MEIOS sutis que aparecem no Protocolo sobre Tráfico de Pessoas é “abuso de uma 
posição de vulnerabilidade”. Em jurisdições que adotam essa definição, a vulnerabilidade 
da vítima é diretamente relevante. No entanto, mesmo em jurisdições que não mencionam 
explicitamente esse MEIO, casos mostram que as vulnerabilidades de vítimas são uma 
circunstância crucial para se conseguir uma condenação por tráfico de pessoas ou crimes 
correlatos. São essas vulnerabilidades que ajudam o Tribunal a entender por que as 
vítimas são convencidas a entrar em uma situação aparentemente arriscada e por que 
permaneceram.

Um resumo de possíveis vulnerabilidades aparece no Modelo de Legislação do UNODC 
contra o Tráfico de Pessoas277 e no Documento Temático do UNODC sobre o “conceito-
chave de abuso de uma posição de vulnerabilidade e outros ‘meios’ no âmbito da definição 
de tráfico de pessoas”.278 Tal resumo também aparece no Tráfico de Pessoas — Sétimo 
Relatório do Relator Nacional dos Países Baixos, que cita vários casos que apontam vários 
tipos diferentes de vulnerabilidades.279

______________
274 E. U. A. vs. Veerapol, 312 F.3d 1128 (9° Cir. 2002), Estados Unidos da América. Esse fato foi percebido como 

contexto no caso. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º USA065).

275 Anteriormente citado.
276 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.11 da 

Compilação de Casos.
277 O Modelo de Legislação do UNODC contra o Tráfico de Pessoas (UNOCD Model Law against Trafficking in Persons) 

de 5 de agosto de 2009 inclui os seguintes exemplos de vulnerabilidades com base em uma série de fontes: status 
administrativo ilegal ou inseguro, doença, enfermidade, gravidez ou qualquer doença física ou mental ou deficiência 
da pessoa, o que inclui vício ao uso de qualquer substância, ou capacidade reduzida de fazer análises devido à idade, 
situação precária do ponto de vista da sobrevivência social (ver páginas 10-11).

278 Documento temático do UNODC sobre o conceito-chave de abuso de uma posição de vulnerabilidade (UNODC 
Issue Paper on the Key concept of abuse of a position of vulnerability) (2012).

279 Consulte o Sétimo Relatório do Relator Nacional Holandês, Tráfico de Pessoas (Seventh Report of the Dutch 
National Rapporteur, Trafficking in Human Beings), 2009, p. 410 que aponta casos que destacam as vulnerabilidades, 
como situação social, influência de vudu, vício em narcóticos e permanência ilegal nos Países Baixos.
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Uma das questões que surgem relacionadas ao “abuso de uma posição de vulnerabilidade” 
é a questão do nível exigido de envolvimento do perpetrador em criar ou usar essa posição: 
Basta que o perpetrador saiba que a vítima é vulnerável sem tomar nenhuma atitude? Ou é 
necessário que o perpetrador abuse ativamente dessa vulnerabilidade e tome uma atitude 
nesse aspecto.280 Várias jurisdições respondem a essa pergunta de modos diferentes, como 
pode ser visto no Documento Temático do UNODC sobre este tópico.281

Apesar de a vulnerabilidade ser parte essencial do discurso a respeito do tráfico de 
pessoas, nem sempre fica evidente que a vítima é, de fato, vulnerável. Tampouco é a 
prova da vulnerabilidade de uma pessoa uma exigência indispensável para garantir uma 
condenação. De fato, houve casos de vítimas bem instruídas com sistemas de apoio em 
vez de exploração, que apesar disso foram consideradas vítimas, como veremos nas seções 
a seguir.282 Na verdade, é importante lembrar que qualquer pessoa pode se tornar uma 
vítima de Tráfico de Pessoas, independentemente de ser instruída ou analfabeta, velha ou 
jovem, homem ou mulher, nativo de determinado país, ou estrangeiro. Apenas quando 
não houver falsos preconceitos a respeito de como é uma “vítima de tráfico”, será possível 
identificá-las.

As vulnerabilidades podem surgir de muitas formas. As vulnerabilidades abaixo são muito 
frequentes e foram evidenciadas em seus respectivos casos.

3.2.5.1 Status de Imigração

O fato de um indivíduo não ter permissão para trabalhar legalmente em um país pode criar 
ou aumentar a vulnerabilidade desse indivíduo a ser traficado e, assim, ajudar a sustentar 
uma condenação.

No caso Siliadin (Tribunal Europeu dos Direitos Humanos),283 o Tribunal descobriu 
que a França violava suas obrigações sob o Artigo 4 da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem, de acordo com o qual “ninguém deve ser mantido em escravidão ou servidão” 
e “ninguém deve ser forçado a realizar trabalho forçado ou obrigatório”. Ao descobrir que a 
vítima era submetida a trabalho forçado, o Tribunal notou seu status de imigração e como 
ela era abusada pelos perpetradores.

O Tribunal observa que, no caso, apesar de a requerente não ter sido ameaçada de sofrer 
uma “penalidade”, permanece o fato de que ela estava em uma situação equivalente em 
termos da gravidade percebida da ameaça.
Ela era uma adolescente em um país estrangeiro, ilegalmente presente no território francês e 
com medo de ser presa pela polícia. De fato, o Sr. e a Sra. B alimentaram o medo e a levaram 
a acreditar que sua situação seria regularizada.

Siliadin vs. França, (App. n.o 73316/01) ECHR, 26 de julho de 2005, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 
parágrafo 118.

______________
280 Ver o Documento Temático do UNODC sobre “o conceito-chave de abuso de uma posição de vulnerabilidade” 

(Issue Paper on the Key concept of abuse of a position of vulnerability), 2012. Ademais, essa questão é ainda mais 
ampla do que a questão da vulnerabilidade e surge relacionada a muitas circunstâncias usadas para apoiar 
condenações, e, por exemplo, no que diz respeito a ameaças quando o perpetrador não ameaça a vítima diretamente, 
mas sabe que circunstâncias externas impossibilitam sua fuga. Ver acima, seção 3.2.2 sobre “Ameaças”. Também 
pode surgir como restrições de liberdade quando o perpetrador não limita a liberdade da vítima ativamente, mas 
sabe que devido a fatores, como localização afastada das instalações ou da pouca familiaridade da vítima com o 
idioma e com a cultura do país de destino, ela não conseguirá sair do local onde estiver.

281 Consulte o Índice de todos os casos.
282 Ver seção 3.2.5.7 sobre “Falta de instrução ou pouca instrução” e seção 3.3.3 sobre “O sistema de apoio da vítima”.
283 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.9 da Compilação de Casos.
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Entre outros casos nos quais os Tribunais enfatizaram a vulnerabilidade relacionada 
à falta de status legal de imigração, estão Wei Tang (Austrália),284 Alzanki (Estados 
Unidos),285 e Desabato e Vargas Leulan (Argentina).286

No entanto, os casos a seguir mostram que o tráfico pode ocorrer até mesmo entre vítimas 
que tenham permissão para trabalhar legalmente ou que sejam cidadãs do país. Ver, 
por exemplo, Bradley (Estados Unidos),287 Kaufman (Estados Unidos)288 e Urizar 
(Canadá).289

3.2.5.2 Status socioeconômico

A prova da vulnerabilidade socioeconômica de uma vítima tem sido usada para provar que 
o réu abusou da posição de vulnerabilidade da vítima.

No caso Desabato e Vargas Leulan (Argentina),290 duas paraguaias foram recrutadas 
para a Argentina com o propósito de realizar serviços sexuais em um bar. O Tribunal 
explicitamente descobriu que as vítimas nesse caso eram vulneráveis devido às dificuldades 
econômicas e às circunstâncias de vida. Ademais, a ré que recrutou as vítimas sabia dessas 
vulnerabilidades, o que tornou fácil para ela convencê-las a aceitar o trabalho criando uma 
falsa imagem de como a vida delas seria na Argentina. O Tribunal concluiu que ela abusou 
das posições de vulnerabilidade das vítimas e a condenou por ser a perpetradora do crime 
de tráfico de pessoas para exploração sexual, com vítimas maiores de 18 anos.

No caso Mondo Juan Carlos (Argentina),291 dois réus foram condenados e receberam uma 
pena pelo crime de tráfico de menores. As vítimas, menores de idade, foram vendidas para 
exploração sexual em um bar. O Tribunal determinou que a vulnerabilidade socioeconômica 
das vítimas provou o elemento MEIO de “abuso de uma posição de vulnerabilidade”.292 As 
vítimas eram de origem humilde e de status social marginal.

No caso Wei Tang (Austrália),293 o Tribunal de Primeira Instância constatou que as vítimas 
concordaram em trabalhar como prostitutas para o réu e a assumir uma dívida grande 
para irem à Austrália devido a sua vulnerabilidade socioeconômica.294 O réu contestou 
essa descoberta, mas o Tribunal de Segunda Instância a confirmou. Apesar de algumas 
provas terem sido apresentadas a respeito da situação financeira das mulheres antes de 
irem à Austrália, o Tribunal determinou que mesmo sem tal prova, uma inferência poderia 
ter sido traçada a respeito de seus status socioeconômico, ou seja:

______________
284 R. vs. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 de agosto de 2009) no parágrafo 

18. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.
285 Consulte o Índice de todos os casos. 
286 Consulte o Índice de todos os casos. 
287 Consulte o Índice de todos os casos. 
288 Consulte o Índice de todos os casos.
289 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
290 Consulte o Índice de todos os casos.
291 Processo Penal 862/2012, Tribunal Criminal Federal de Corrientes, 17 de maio de 2013, Argentina. O caso 

também está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso 
n.º ARG062).

292 Este caso envolveu vítimas menores de idade, o que significou que, para conseguir uma condenação, não 
foi preciso prova de MEIO. No entanto, a descoberta de abuso de uma posição de vulnerabilidade foi usada como 
circunstância agravante sob a lei argentina.

293 R. vs. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 de agosto de 2009) no parágrafo 
18. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.

294 Ibid. parágrafo 52.
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“Quanto às circunstâncias econômicas, entende-se que apesar de cada autora da denúncia 
claramente desejar ganhar mais dinheiro do que poderia na Tailândia, isso não permitiu a 
conclusão de que a decisão de trabalhar na Austrália era um produto do “risco econômico”. 
Mais uma vez, havia provas dadas pelas autoras quanto a suas circunstâncias financeiras. 
Mas mesmo sem tal prova, a inferência que o Meritíssimo fez foi quase irresistível. Quem, 
além de uma mulher economicamente vulnerável aceitaria um contrato ‘para trabalhar sem 
receber ao longo de 3 a 6 meses, atendendo um grande número de homens? O fato de uma 
mulher se submeter à escravidão sexual deve ser visto como prova eloquente de sua situação 
de desespero econômico.”

R. vs. Wei Tang [2009], VSCA 182 (17 de agosto de 2009), Austrália, parágrafo 55.

 

Em um caso de exploração laboral, Connors (Reino Unido),295 o Tribunal determinou no 
contexto dos fatos que as vítimas eram alvo por serem sem-teto e porque a maioria delas 
não tinha emprego. Os réus foram condenados por manter outras pessoas em escravidão 
ou servidão, exigindo que elas realizassem trabalho forçado ou obrigatório.

3.2.5.3 Idade

A idade, seja jovem ou velho, pode servir como forma de vulnerabilidade. O Protocolo 
das Nações Unidas ONU sobre Tráfico de Pessoas reconhece a vulnerabilidade única de 
menores, conforme determinado no Artigo 3(c) do Protocolo, de acordo com o qual, para 
provar o crime de tráfico de crianças, não é preciso provar o elemento MEIO, mas, na 
verdade, basta provar o ATO e o FIM DA EXPLORAÇÃO. Além disso, muitas jurisdições 
consideram o tráfico de um menor como um fato agravante na sentença de um traficante.296 
Ademais, até mesmo quando a vítima não é menor, sua juventude pode ser levada em 
conta quando avaliada sua vulnerabilidade.

Nesse contexto, é interessante notar que em algumas jurisdições, devido à vulnerabilidade 
de jovens, mais atenção é dada ao tráfico de crianças, enquanto o tráfico de adultos não é 
abordado de modo igual pelos sistemas legais e judiciais. O Relatório Global sobre Tráfico 
de Pessoas do UNODC de 2014 revela que porcentagem de crianças entre as vítimas 
detectadas de tráfico de pessoas difere muito entre regiões. Por exemplo, entre 2010-2012, 
as crianças formavam uma maioria das vítimas detectadas na África e no Oriente Médio. 
Ao analisar esse fato, o Relatório nota que a aparente prevalência do tráfico de crianças 
pode ser resultado do fato de que certos países na África subsaariana só recentemente 
incluíram o tráfico de adultos em seus códigos penais. Como resultado da prévia não 
criminalização do tráfico de adultos, a maioria ou todas as vítimas reportadas pelas 
autoridades judiciais desses países eram crianças. Dados do Relatório Global sobre Tráfico 
de Pessoas do UNODC, de 2016, confirmam esses padrões.297 Uma vez que o tráfico de 
adultos é proibido, ainda precisamos ver se e como as estatísticas mudarão à medida que 
os primeiros casos sobre tráfico de adultos alcancem e sejam processados pelos Tribunais. 

______________
295 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
296 Ver, por exemplo, a seção 5 do Ato de Prevenção de Tráfico de Pessoas 2009, Uganda, no qual a punição 

máxima é a morte, artigo 388(3) da lei criminal da Sérvia que prescreve uma sentença mínima de 5 anos para tráfico 
de criança, enquanto a sentença para o tráfico de adultos é de 3 a 12 anos; seção 377A(b) da lei criminal israelense 
que prescreve uma pena máxima de 20 anos para o tráfico de menores comparada aos 16 anos de tráfico de adultos.

297 Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, UNODC 2016.
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Os casos a seguir ilustram exemplos nos quais a pouca idade da vítima foi um fator para 
comprovar um abuso de uma posição de vulnerabilidade.

No caso K.P.4/05 (Sérvia),298 as vítimas eram duas jovens que foram enganadas pelos réus 
que pretendiam explorá-las sexualmente na Itália. As vítimas foram resgatadas na Sérvia 
antes de serem exploradas e os réus foram condenados por tráfico de pessoas. A pouca 
idade das vítimas foi levada em consideração no contexto do caso, mas não foi levada em 
consideração de modo explícito como fonte de vulnerabilidade.

Casos adicionais em que a idade jovem das vítimas (embora nem sempre fossem menores) 
foi importante para contribuir para a construção de um caso incluem Afolabi (Estados 
Unidos)299 e Jimenez-Calderon (Estados Unidos).300

Também há casos em que a incapacidade de provar que a vítima era menor de idade levou 
a uma absolvição dos réus. Isso pode ocorrer quando a acusação é de tráfico de crianças e 
não de tráfico de adultos, ou quando a lei nacional aplicável criminaliza apenas o tráfico de 
criança ou só passou a criminalizar o tráfico de adultos recentemente. Nessas jurisdições, 
a idade de uma vítima costuma ser a peça central de prova em uma acusação de tráfico 
de pessoas. Assim, no caso Kenneth Kiplangat Rono (Quênia)301 o réu foi acusado de 
corrupção e tráfico de crianças, mas o caso foi arquivado porque a acusação não verificou a 
idade da suposta vítima e as acusações dependiam do fato de ela ser menor de idade. Sem 
essa verificação, que o Tribunal julgou possível que o Estado tivesse feito, as condenações 
contra o réu foram revogadas.

No caso Adjayi et al (Nigéria),302 um caso no qual a lei relevante exigiu prova da idade para 
garantir a condenação, os réus foram absolvidos porque as vítimas não conseguiram dizer 
quais eram suas idades nos depoimentos. As acusações que exigiam prova da idade das 
vítimas resultaram em absolvições devido à incapacidade de produzir prova adequada.303

Da mesma maneira, uma idade avançada pode também servir como indício de 
vulnerabilidade e em especial quando a vítima é de uma idade na qual fica difícil encontrar 
trabalho, o que a torna vulnerável ao tráfico. Nesse aspecto, no caso Sabhnani (Estados 
Unidos),304 uma das vítimas empregadas em trabalho doméstico tinha 53 anos e a outra 
tinha 47 anos. Os réus foram condenados por trabalho forçado, servidão por dívida e 
servidão por retenção de documentos. Ver também Blackwell (Estados Unidos),305 no 
qual os réus foram condenados por trabalho forçado por levarem aos Estados Unidos 
uma mulher de Gana, de 44 anos, para trabalhar como babá e empregada doméstica sem 
remuneração.

______________
298 Anteriormente citado.
299 Consulte o Índice de todos os casos. A pouca idade da vítima foi mencionada no Tribunal do caso.
300 Anteriormente citado.
301 Anteriormente citado.
302 HCL/2C/2005 (Suprema Corte do Estado de Ogun), Nigéria.
303 Entre as acusações, estavam: importação para a Nigéria de menores de 18 anos sabendo que tais pessoas 

seriam forçadas à prostituição, o que contraria a lei de tráfico de pessoas; obtenção de pessoas menores de 18 anos 
para relações carnais ilegalmente com outras pessoas, contra essa lei; obtenção fraudulenta de menores de 18 anos 
para ter conjunção carnal com um homem dentro da Nigéria, e outras acusações.

304 Consulte o Índice de todos os casos.
305 E. U. A.. vs. Blackwell, 2004-01-08 no Tribunal do Distrito de Maryland, Estados Unidos da América. Disponível 

no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA020).



O MOSAICO DE PROVAS 73

3.2.5.4 Vício

O vício em drogas ou álcool pode ser fonte de vulnerabilidade, pois com frequência, os 
viciados estarão dispostos a fazer qualquer coisa para sustentar seus hábitos. Além disso, 
os traficantes às vezes criam vícios deliberadamente nas vítimas que antes não eram 
viciadas para poderem explorá-las com mais facilidade.

Abuso de um vício existente

Um exemplo de um caso no qual o vício inicial tenha tornado as vítimas vulneráveis a 
se tornarem presas de traficantes é o Connors (Reino Unido).306 Nesse caso, as vítimas 
eram alvos, entre outros motivos, por serem viciadas em álcool. Os traficantes foram 
condenados por manter pessoas em escravidão ou servidão ou exigir que elas realizassem 
trabalho forçado ou obrigatório.

Outro caso no qual o vício foi uma consideração importante é a Sentença n.º 004/13 
(Argentina).307 Aqui, o Tribunal constatou que o réu se aproveitou da posição de 
vulnerabilidade das vítimas, que eram viciadas em drogas, para poder explorá-las 
sexualmente. O réu foi culpado por tráfico de menores, posse de drogas para venda ou 
intermediação e uso de drogas.

No caso ECLI:NL:RBZLY:2012:BX2627 (Países Baixos),308 o marido de uma mulher a 
prostituía e abusava dela várias vezes. Ele foi condenado por tráfico de pessoas e agressão 
contra sua companheira. O Tribunal descobriu que o vício da esposa em álcool contribuiu 
para sua vulnerabilidade, pois ele, dentre outras fraquezas, levou à sua incapacidade 
de adotar uma atitude independente, parecida com a atitude de uma prostituta bem 
articulada nos Países Baixos. Assim, ela era incapaz de tomar suas decisões ou fazer 
escolhas sem influências dos réus (seu marido e um corréu).

Criação de vícios para aumentar a vulnerabilidade e/ou facilitar a exploração

Um exemplo da criação de vícios em vítimas pode ser encontrado no caso Webster (Estados 
Unidos).309 Nesse caso, o réu deu cocaína às vítimas que ele explorava para relações 
sexuais comerciais. O réu, então, ameaçou esconder as drogas para coagir as vítimas a 
se prostituírem. O Tribunal de Segunda Instância descobriu que essa ação poderia ser 
considerada um abuso da vulnerabilidade das vítimas, que poderia ser considerado “força” 
no contexto da legislação dos Estados Unidos.310

No caso Mondo Juan Carlos (Argentina),311 dois réus foram condenados e sentenciados 
pelo crime de tráfico de menores. Ao descrever o contexto dos fatos, o Tribunal notou que 
as vítimas eram forçadas a beber e usar drogas como parte de suas tarefas habituais.

______________
306 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.11 da Compilação de Casos.
307 Sentença n.º 004/13, 5 de março de 2013, Corte Criminal Federal de Parana, Argentina. O caso está disponível 

no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ARG053).
308 Tribunal de Zwolle-Lelystad, 27 de março de 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BX2627, Países Baixos. Ver também 

Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas (National Rapporteur on Trafficking in Human Beings) (2012). Tráfico 
de Pessoas. Processo por tráfico de pessoas. 2009-2012. Uma análise. (Trafficking in Human Beings. Case law on 
trafficking in human beings 2009-2012. An analysis.) Haia: BNRM, p. 62. http://www.dutchrapporteur.nl/reports/
case-law/.

309 Consulte o Índice de todos os casos.
310 A legislação sobre tráfico nos Estados Unidos exige força, fraude e coação para constituir tráfico para exploração 

sexual de adultos. Ver 18 U.S.C. §1591.
311 Consulte o Índice de todos os casos.
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No caso Pipkins (Estados Unidos),312 os réus davam drogas às vítimas como recompensa, 
dentre outros motivos. Os réus foram condenados por servidão involuntária, entre outras 
acusações.

Às vezes, os traficantes dão drogas à vítima para facilitar a exploração e, por exemplo, 
diminuir suas inibições na realização de atos sexuais. Um caso assim é o Urizar 
(Canadá),313 no qual o réu deu cocaína à vítima para ajudar a fazer com que ela se livrasse 
de suas inibições antes de começar a trabalhar como stripper. O réu foi condenado por 
tráfico de pessoas, por beneficiar-se economicamente do tráfico, exploração e extorsão, 
além de outros crimes.

De modo parecido no caso Pipkins (Estados Unidos),314 um dos motivos dados pelos réus 
para explicar por que deram drogas às vítimas era para garantir que elas conseguissem 
se prostituir. Os réus foram condenados por servidão involuntária, dentre outros crimes. 

3.2.5.5	 Deficiências

Os traficantes costumam escolher vítimas com deficiências físicas ou mentais, pois isso 
costuma criar vulnerabilidades que eles possam explorar.

Em um caso assim, o N.º 20.L4.4846/12 (Bélgica),315 o réu foi a uma casa de repouso na 
Eslováquia para localizar vítimas que tinham problemas físicos. Ele disse a dois homens 
deficientes que era primo deles e que os levaria a sua casa na Bélgica. Logo, ele levou 
as vítimas para a Bélgica em diversas ocasiões, e as conduziu a estacionamentos de 
supermercados e exigiu que pedissem esmola para ele. As vítimas tinham que trabalhar 
seis dias por semana e todo o dinheiro que recebiam ficava com o réu. Durante as estadas 
na Bélgica, as vítimas dormiam no carro do réu. O Tribunal, em sua condenação do réu 
por tráfico de pessoas, notou que o réu tinha abusado de pessoas que estavam em uma 
situação de vulnerabilidade, uma vez que todas as vítimas eram deficientes físicos.

No caso ECLI:NL:HR:2011:BR0448 (Países Baixos),316 o réu explorou uma vítima que 
tinha problemas mentais. A vítima tinha que realizar atividades domésticas, como limpar 
e fazer compras no mercado. Quando se atrasava ou não realizava as tarefas de modo 
correto, o réu a atacava e exigia que a vítima comprasse maconha para ele com seu próprio 
dinheiro. O réu não pagava à vítima pelo trabalho que realizava, nem pelas despesas 
necessárias para a realização do trabalho. Além disso, o réu agredia a vítima se por acaso 
ela adormecesse devido à exaustão. Quando o Tribunal condenou o réu por tráfico de 
pessoas, notou que o réu usava a posição vulnerável da vítima para explorá-la.

No caso Agnieszka Magdalena B. et al (Alemanha),317 um casal traficava vítimas surdas 
e mudas da Polônia para exploração laboral na Alemanha. Isso foi mencionado no contexto 
da condenação por Tráfico de Pessoas para exploração laboral.

______________
312 Consulte o Índice de todos os casos.
313 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.2 da 

Compilação de Casos.
314 Consulte o Índice de todos os casos.
315 N.º 20.L4.4843/12, Tribunal Correcional de Nivelles, 25 de janeiro de 2013, Bélgica. O caso está disponível no 

Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º BEL029).
316 Suprema Corte dos Países Baixos, 20 de dezembro de 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR0448. O caso está disponível 

no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º NLD008).
317 Caso 106 Ls-50 Js 208/07-58/07 no Tribunal de Düsseldorf, 26 de janeiro de 2012, Alemanha. O caso está 

disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º DEU013).



O MOSAICO DE PROVAS 75

No caso Kaufman (Estados Unidos),318 os réus se aproveitavam de indivíduos com 
sérios problemas mentais. Tais fatos foram observados como contexto e não eram pontos 
principais deste caso, que era um recurso por parte dos réus para várias condenações, 
entre elas trabalho forçado e servidão involuntária.

De modo irônico, também pode ser possível que em certos casos, essas mesmas deficiências 
dificultem para um promotor fundamentar um caso nos relatos das vítimas, que podem 
ser afetados pelas suas deficiências.

3.2.5.6 Falta de familiaridade com o idioma e/ou cultura

A falta de familiaridade da vítima com o idioma ou com a cultura do país ou da região de 
destino pode torná-la especialmente vulnerável à exploração, porque ela se sente insegura 
e sua capacidade de mudar a situação é mais limitada do que seria esperado em outras 
circunstâncias.

No caso Wei Tang (Austrália),319 o fato de a vítima saber “pouco ou quase nada de inglês” 
foi listado como fator pela corte de recurso em comprovar que o réu não tinha controle 
sobre as mulheres.320 O réu foi condenado por cinco acusações de manter alguém como 
escravo e outras cinco por ter usado um escravo — um total de dez acusações.

No caso Sabhnani (Estados Unidos),321 uma das vítimas indonésias não falava inglês, não 
sabia o que era um visto e não sabia dirigir nem usar um telefone americano. Esses fatores 
formavam o contexto para a definição de uma condenação com acusações de trabalho 
forçado, servidão por dívida e outras acusações.

No caso de Liu LiRong (Tonga),322 duas vítimas chinesas foram levadas à Tonga por um 
réu chinês que as forçou a se prostituir. O Tribunal usou sua compreensão da situação 
vulnerável das vítimas para explicar por que não reclamaram na primeira oportunidade. Foi 
constatado que as vítimas foram levadas a um ambiente novo, desconhecido e hostil com 
poucas habilidades de comunicação, e podem ter apresentado relutância em denunciar 
devido ao medo de que não acreditassem nelas, medo de serem punidas e até medo de 
rejeição pelo réu em quem confiavam inicialmente.

3.2.5.7 Falta de instrução ou pouca instrução

A falta de instrução ou pouca instrução pode ser um fator que contribui para a 
vulnerabilidade de uma vítima, pois ela pode não ter conhecimento básico para refutar 
as representações de realidade por parte do traficante.  Essa situação também pode fazer 
com que a vítima tenha expectativas baixas, o que, por sua vez, pode ser usado pelos 
traficantes e facilitar a exploração. 

No caso Veerapol (Estados Unidos),323 a vítima era uma moradora de uma vila na 
Tailândia que não falava inglês, que havia estudado apenas até o segundo ano do ensino 
fundamental. O réu foi condenado por servidão involuntária e outras acusações. No

______________
318 Consulte o Índice de todos os casos.
319 R. vs.Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 de agosto de 2009). Para acesso 

aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.
320 R. vs. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 de agosto de 2009) em parágrafo 29.
321 Consulte o Índice de todos os casos.
322 CR117/10 & AC 13/11. Este caso foi relatado por um especialista de Tonga.
323 Consulte o Índice de todos os casos.  Este caso foi dado como contexto no caso. O caso está disponível no Banco 

de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA065).
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momento da sentença, o Tribunal estabeleceu que: “A vítima era, basicamente, uma 
mulher pobre e sem estudo, sem sofisticação e conhecimento das leis norte-americanas, 
e eu acho que também foi explorada, e isso ainda foi reforçado pelo depoimento do especialista”.

No caso Mussry (Estados Unidos),324 referente à exploração de trabalhadores domésticos 
que trabalhavam sob condições difíceis, o indiciamento foi com base no fato de as vítimas 
indonésias “normalmente não terem instrução, habilidades e não falarem quase nada de 
inglês, e nunca terem saído da Indonésia.”325 O Tribunal determinou que as alegações no 
indiciamento, se fossem comprovadas, reforçariam a coerção necessária para manter as 
acusações de servidão por dívida e servidão involuntária.

De modo semelhante, no caso Okafor (Nigéria)326 a vítima menor de idade que estava 
relutante em depor tinha baixo nível de instrução, fato que exigiu que a acusação tivesse 
que refazer as perguntas para ela.

Como mencionado anteriormente, houve condenações, no entanto, de tráfico de pessoas e 
crimes correlatos nos quais as vítimas tinham bom nível de instrução.327

3.2.5.8 Histórico familiar problemático

Às vezes, um histórico familiar difícil torna uma pessoa vulnerável à exploração. Um 
exemplo pode ser encontrado no caso Sridevi et al (Índia)328, o pai da vítima morreu 
quando ela era criança e ela sofreu abusos de sua mãe, que a agredia constantemente, e 
até chegou a queimar a perna dela com uma barra de ferro quente. Ela fugiu da casa da 
mãe e se tornou presa fácil para exploradores. Nesse caso, os réus foram condenados por 
tráfico de pessoas para exploração de prostituição. 

Ver também Urizar (Canadá)329, caso no qual a vítima tinha um contexto familiar difícil. 
Nesse aspecto, a Corte de Apelação menciona que “a vida na casa dela era problemática; 
ela via os pais brigando”.330 O acusado, por outro lado, dirigia um carro caro e inicialmente 
era visto pela vítima como a pessoa que a ajudou a escapar de sua situação familiar difícil. 
O Tribunal menciona esses fatos como contexto para as condenações sobre tráfico de 
pessoas e outras acusações.

Outro caso no qual esse aspecto foi mencionado pelo Tribunal é o D.A. e A.M. (Israel),331 no 
qual o réu foi condenado por manter uma pessoa sob condições de escravidão, as mulheres 
que ele mantinha ao redor, sendo capaz de controlá-las afirmando ter poderes espirituais. 
O Tribunal descreveu essas mulheres como pessoas com passados problemáticos, e 
algumas delas sofreram abusos antes de entrar para o grupo de réu. O réu foi condenado 
na Corte por manter pessoas sob condições de escravidão, e o caso segue pendente na 
Suprema Corte.

______________
324 E. U. A. vs. Mussry, 726 F.2d 1448 (9º Cir. 1984), Estados Unidos da América.
325 Ibid.
326 Consulte o Índice de todos os casos.
327 Ver D.A. e A.M. (Israel), anteriormente citado, no qual a defesa afirmou que as vítimas não se encaixavam no 

perfil aceito de vítimas de escravidão pois eram inteligentes, tinham nível de instrução bom e personalidades fortes 
(ver p. 38, parágrafo 41). É preciso dizer que esse caso tem recurso pendente na Suprema Corte. Um especialista 
israelense que se encontrou com algumas das vítimas notou que aquela era uma professora de boa instrução.

328 Consulte o Índice de todos os casos.
329 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
330 Consulte o Índice de todos os casos. Ver caso da Corte de Apelação, p. 2.
331 Consulte o Índice de todos os casos. É preciso dizer que este caso está com o recurso pendente na Suprema 

Corte.
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3.2.5.9 Gênero

Como reconhece o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, as mulheres podem ser especialmente 
vulneráveis ao tráfico de pessoas.332 Isso pode ser visto em muitos casos, mas não deve 
ofuscar o fato de homens também serem explorados.

Exemplos de tráfico ou de crimes correlatos contra mulheres podem ser encontrados em 
muitos casos citados até aqui, como, por exemplo, nos casos Veerapol (Estados Unidos), 
Sridevi (Índia), Siliadin (Tribunal Europeu dos Direitos Humanos) e em muitos outros.

3.2.5.10 Gravidez

A gravidez é vista como uma possível vulnerabilidade nas fontes citadas pelo Modelo de 
Legislação do UNODC contra o Tráfico de Pessoas.

Um exemplo de um caso no qual isso ocorre é o K-165/11 (Sérvia),333 no qual uma das 
vítimas engravidou durante o tráfico, um fato mencionado pelo Tribunal quando confirmou 
uma condenação por tráfico de pessoas.

Outro exemplo de abuso contra mulheres grávidas como posição de vulnerabilidade é 
encontrado no Caso n.º 5383/2010 (Egito).334 Nesse caso, os réus tiraram vantagem da 
vulnerabilidade particular resultante de uma gravidez que ocorreu fora do casamento para 
convencer a mulher a vender seu bebê a eles. Os réus, então, venderam o bebê a outras 
pessoas. Os réus foram enquadrados na seção 291 do Código Penal Egípcio que criminaliza 
a oferta de uma criança à venda no contexto de criminalizar o tráfico ou exploração de 
crianças.335

3.2.5.11 Vulnerabilidade emocional

As vítimas se tornam especialmente vulneráveis quando têm confiança nos traficantes, e 
acreditam que os traficantes não desejam prejudicá-las ou submetê-las a uma situação 
de exploração. Isso pode ser visto principalmente em casos nos quais as vítimas estejam 
romanticamente envolvidas com os traficantes, ou quando eles são parentes das vítimas. 
No entanto, isso também pode ser visto em casos como o D.A. e A.M. (Israel),336 no qual 
um líder carismático, que tinha a confiança de seus seguidores, decidiu vitimar mulheres 
a quem o Tribunal chamou de “almas perdidas” com vulnerabilidades emocionais, como 
contextos problemáticos, abuso no passado e um período de crise no presente que fez com 
que elas buscassem um rumo na vida.337

______________
332 Isso pode ser visto no título da convenção: Protocolo para Impedir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, 

Principalmente Mulheres e Crianças e em diversos artigos no Protocolo e, por exemplo, nos artigos 6(4) e 9(1)(b).
333 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.1 da Compilação de Casos.
334 Caso n.o 5383/2010, Tribunal Penal de Alexandria, Distrito de El-Attarin. Audiência 13/4/2010, Egito.
335 Ver também seção 2.5 sobre “Confissões dos réus fora do Tribunal” relacionada ao Caso n.o 414/2009 (Egito), 

na qual comentamos que, em relação a casos que envolvem a venda de crianças ou adoções ilegais, de acordo 
com uma Nota Interpretativa ao artigo 3 do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas nos Travaux Préparatoires para a 
Convenção de Crime Organizado e Protocolos: “Onde a adoção ilegal for uma prática parecida com a escravidão... 
também se enquadrará como protocolo.” Ver Travaux Préparatoires, p. 347.

336 Veja uma descrição completa de Ernst F. (Alemanha) nesta seção.
337 Consulte o Índice de todos os casos. É preciso dizer que este caso tem recurso pendente na Suprema Corte.
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Relações amorosas

Às vezes, os traficantes criam uma vulnerabilidade nas vítimas. Convencem-nas de que 
estão envolvidas amorosamente com eles para que as vítimas sintam uma obrigação 
emocional em relação a seus exploradores. O fenômeno “lover boy”338, uma forma de engano 
usada nos casos de tráfico, se enquadra nessa categoria. Nesses casos, os traficantes 
induzem as mulheres a se apaixonarem por eles e prometem um futuro melhor com o 
único propósito de explorar mulheres e garotas na prostituição.

No caso ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994 (Países Baixos),339 o réu se tornou o “lover boy” 
da vítima e deu início a um relacionamento amoroso com ela. Usou sua vulnerabilidade 
para convencê-la a dar dinheiro a ele por dívidas que ele afirmava ter contraído. Quando a 
vítima ficou sem dinheiro para pagar as dívidas, o réu a levou a um bairro de prostituição 
em Amsterdã. A vítima disse ao réu que não pretendia trabalhar como prostituta, mas 
ele a agrediu na ocasião. A vítima declarou ter sentido muito medo do réu. Além disso, o 
réu controlava a prostituição da vítima com rigor, e a observava enquanto ela trabalhava, 
determinava sua agenda de trabalho e fazia com que ela se prostituísse mesmo quando 
estava doente ou menstruando. Ele também a impedia de tentar fugir dele, tirou dela 
seu cartão de débito, fez fotos e vídeos dela, comprou drogas e cigarros para ela usar, e 
privou-a de alimentos. Ademais, como a vítima também cuidava da filha dele, por quem se 
sentia responsável, ela não viu maneira de fugir e se manteve na prostituição. O Tribunal 
usou o termo “alma destruída” para descrever o estado emocional da vítima, que não 
conseguia oferecer qualquer resistência à persistente coerção e à pressão exercida sobre 
ela por parte do réu.340 O Tribunal determinou que o réu manipulou a vítima a ponto de 
ela não ter escolha além de entrar e se manter na prostituição. O Tribunal o condenou por 
tráfico de pessoas.

Outro caso dos Países Baixos341 envolve uma vítima que “estava tão apaixonada pelo 
suspeito que se dispôs a deixar que ele administrasse o dinheiro que ela ganhava para 
o futuro dos dois juntos”. Ao condenar o réu por tráfico, o Tribunal concluiu que o réu 
sabia do amor da vítima por ele, que havia uma diferença significativa de 14 anos entre 
as suas idades e que, pelo menos inicialmente, ela estava sozinha nos Países Baixos, sem 
amigos e sem familiares, o que criou, assim, “uma situação de autoridade surgida de um 
estado real”.342 De modo interessante, o Tribunal determinou que o réu tinha consciência 
desse estado, uma vez que estava envolvido em um relacionamento com a vítima. Ele foi 
condenado por tráfico para exploração sexual e outras acusações.

Uma relação amorosa também é mencionada como causa de vulnerabilidade no caso de 
Urizar (Canadá).343 Nesse caso, quando a vítima conheceu o réu, ela o considerava seu 
“salvador” porque ele a ajudou a fugir de uma situação familiar e de circunstâncias difíceis. 
Ela o amava, mas o que começou como uma relação normal terminou como uma grave

______________
338 Veja, por exemplo, o Relatório Nacional Holandês sobre Tráfico de Pessoas e Violência Sexual contra Crianças 

(Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children), relatório que 
acompanha o Nono relatório do Relator Holandês (Ninth report of the Dutch Rapporteur), p. 3.

339 Tribunal de Apelação de Arnhem, 19 de outubro de 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994, Países Baixos. O 
caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º 
NLD007). Ver também Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas (2012). Tráfico de Pessoas. Processo sobre tráfico 
de pessoas 2009-2012. Uma análise. (National Rapporteur on Trafficking in Human Beings (2012). Trafficking in 
Human Beings. Case law on trafficking in human beings 2009-2012. An analysis.) Haia: BNRM, p. 59. http://www.
dutchrapporteur.nl/reports/case-law/.

340 Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas (2012). Tráfico de pessoas. Processo sobre tráfico de pessoas 2009-
2012. Uma análise. (Trafficking in Human Beings. Case law on trafficking in human beings 2009-2012. An analysis.) 
Haia: BNRM, p. 59. http://www.dutchrapporteur.nl/reports/case-law/.

341 Tribunal de Segunda Instância de Amsterdã, 30 de setembro de 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT6850, Países Baixos.
342 Esse termo aparece no Artigo 273F do Código Penal dos Países Baixos, que se refere ao tráfico de pessoas.
343 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
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exploração sexual da vítima. Ela, posteriormente, contou que não teve coragem de fazer 
uma denúncia porque continuava amando o réu mesmo depois da exploração ter começado, 
e se sentia dividida entre o amor que sentia e o abuso ao qual o réu a submetia. O réu foi 
condenado por tráfico de pessoas.

No caso 11-G-2012 (Argentina),344 o réu convenceu sua namorada a trabalhar como 
prostituta por 15 dias para melhorar a situação financeira deles e para dar melhores 
condições ao filho que tinham. Depois de 15 dias, quando a namorada expressou a intenção 
de parar de se prostituir, o réu se opôs e forçou a mulher a continuar trabalhando como 
prostituta, por meio de violência, ameaças e supervisão constante. O Tribunal o condenou 
por tráfico de pessoas para exploração sexual. 

Membros da família envolvidos em tráfico

Às vezes os membros da família agem como traficantes ou cúmplices, por livre e espontânea 
vontade. No entanto, também há casos em que membros da família inocentemente ajudam 
traficantes porque acreditam quando eles dizem que podem melhorar a vida das vítimas. 
Para ver mais aspectos dessa questão, veja a seção 3.3.5 sobre “Cumplicidade no tráfico 
pela família da vítima”.

No caso Grigore (Alemanha),345 a prima da vítima ofereceu a ela um emprego para cuidar 
de idosos em Berlim. Inicialmente, a vítima não acreditou na história da ré e julgou que 
ela tentava enganá-la para levá-la para a prostituição, mas o tio da vítima garantiu que a 
oferta era real. A vítima confiou no tio, foi para Berlim e foi forçada a se prostituir. A prima 
e o tio da vítima foram condenados por tráfico por meio de engano.346

No caso Okafor (Nigéria),347 a ré era a mãe biológica de uma vítima, o que contribuiu para 
sua relutância em depor. A ré foi condenada de três acusações por tentar organizar uma 
viagem internacional para promover prostituição.348

No caso ECLI:NL:RBZLY:2012:BX2627 (Países Baixos),349 um marido foi condenado 
por tráfico de pessoas e várias agressões contra sua companheira. O réu prostituiu sua 
esposa, com quem ele teve filhos, tanto em casa quanto na rua. Além disso, ele a agrediu 
diversas vezes com chutes, com garrafas cheias de cerveja e também a afogava.

Ver também ECLI:NL:RBMNE:2013:2679 (Países Baixos),350 caso no qual o réu orientou 
a neta em uma ocasião a roubar itens em um supermercado. O Tribunal o condenou por 
tráfico de pessoas.

______________
344 Caso 11-G-2012, 25 de fevereiro de 2013, n.º 1 Tribunal Criminal Oral Federal de Córdoba, Argentina. O caso 

está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ARG055).
345 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.10 da Compilação de Casos.
346 Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.10 da Compilação de Casos.
347 Consulte o Índice de todos os casos.
348 Para ver mais informações sobre este caso, ver seção 2.2.1.2 sobre “Denúncias tardias/ausência de denúncias/

relutância em depor”.
349 Tribunal de Zwolle-Lelystad, 27 de março de 2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BX2627, Países Baixos.
350 Tribunal de Utrecht, 9 de julho de 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:2679, Países Baixos. O caso está disponível no 

Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º NLD006).
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Vulnerabilidades vistas em casos de tráfico

• Falta de status legal de imigração

• Dificuldade econômica

• Outras circunstâncias de vida difíceis (origem modesta, situação de rua, status 
marginal na sociedade)

• Histórico familiar problemático 

• Pouca idade

• Gênero

• Gravidez

• Vulnerabilidade emocional (o que inclui relações românticas ou familiares)

• Vício em drogas ou álcool

• Deficiências físicas ou mentais

• Falta de familiaridade com o idioma ou com a cultura

• Falta de instrução ou pouca instrução

Nota de advertência: não há imagem preconcebida de uma vítima que seja verdadeira 
em todos os casos. Assim, as vulnerabilidades apresentadas normalmente existem, mas 
também há casos em que houve condenação nos quais as vítimas não eram vulneráveis 
nesses pontos.

3.2.6 Restrições de liberdade

Restrições sobre a liberdade de circulação de uma pessoa costumam ser importantes 
para contribuir para uma condenação de tráfico de pessoas. Elas podem ser usadas para 
manter o elemento de MEIO nas jurisdições que exigem o estabelecimento de um MEIO. 
No entanto, mesmo em jurisdições que não exigem MEIO, elas podem reforçar outros 
elementos do crime e, por exemplo, o FIM DA EXPLORAÇÃO ou o ATO.351

As restrições de liberdade podem variar de local trancado e vigiado à supervisão constante 
de movimentos ou limitações mais sutis de liberdade, como confiscar o passaporte da 
vítima ou documentos pessoais, ou deixar a vítima sem tempo para lazer.

3.2.6.1 Aprisionamento em local trancado e vigiado

Aprisionamento em local trancado e vigiado é a forma mais clara de restrição de liberdade. 
Nesses casos, o perpetrador tranca ou acorrenta a vítima em um local fechado.

Um exemplo de um caso que incluía aprisionamento em local trancado e vigiado é o 
Weerapong Saelle (Tailândia).352 Esse é o caso da exploração de trabalho no qual mais 
de duzentos trabalhadores eram mantidos em uma fábrica de camarão. A fábrica em que 
as vítimas foram abusadas era um anexo construído com muros altos com arame farpado, 
e incluía um sistema de monitoramento de TV por circuito fechado. As portas da fábrica 
eram trancadas assim que os trabalhadores entravam no dormitório para impedir sua fuga. 
Essa prova foi usada para sustentar as condenações dos réus por escravidão, exploração

______________
351 Especialmente instrutivo nesse aspecto é o Código Penal Canadense que inclui em um dos “atos de tráfico” — 

“… exercita controle, direção ou influência sobre os movimentos de uma pessoa...”
352 Weerapong Saelee e Anoma Siriyoowattananon, Caso n.º 7375/2551, Tribunal de Samut Sakorn, 26 de 

novembro de 2010, Tailândia. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas 
do UNODC (UNODC n.º THA003).
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de menores e outras acusações.353

No entanto, é importante comparar esse caso com o Ranya Boonmee (Tailândia),354 no 
qual o Tribunal de Segunda Instância exonerou os réus com base em um padrão parecido. 
Ver a análise aprofundada desse caso na seção 5.7 da Compilação de Casos.

No caso ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0599 (Países Baixos),355 uma cultivadora de aspargos 
manteve presos indivíduos da Polônia, de Portugal e da Romênia em sua fazenda e os 
forçava a trabalhar sete dias por semana, de dez a catorze horas por dia. Os trabalhadores 
não podiam sair da fazenda no fim do dia de trabalho. Eles ficavam presos dentro de 
uma construção na fazenda no fim do dia com um cão de guarda à frente da porta para 
impedir a fuga. A ré foi condenada pelo crime de ter recrutado, abrigado e empregado 
trabalhadores estrangeiros e por ter se aproveitado da posição vulnerável deles e abusado 
da posição de poder que tinha.

No caso Kalpana Ranganath Galphade (Índia),356 o Tribunal determinou que a vítima 
não tinha permissão de deixar o local no qual era obrigada a se prostituir. Isso foi a 
explicação para sua incapacidade de depor e falar a respeito da área ao redor da casa 
onde se prostituía. Nesse caso, o réu foi condenado por uma série de crimes, entre eles 
prostituição e exploração sexual.

Em um caso de servidão doméstica, Alzanki (Estados Unidos),357 a liberdade de circulação 
da vítima foi muito restringida. Ela era proibida de sair do apartamento sozinha, olhar pelas 
janelas ou ir à varanda. Essas interdições eram impostas pelo comportamento violento do 
réu.358 A condenação do réu por servidão involuntária foi mantida mesmo após o recurso.

Em outro caso de servidão doméstica, Giulani (Israel),359 a vítima era trancada na casa 
dos réus e não tinha a chave do local. Apesar de poder sair da casa de vez em quando (e, 
por exemplo, para pegar o jornal ou ir a um mercado vizinho), as saídas eram feitas em 
grande parte sob supervisão dos réus. Eles foram condenados por manter uma pessoa sob 
condições de escravidão. A restrição de liberdade foi uma parte essencial do caso porque, 
na lei israelense, o “cerceamento da liberdade” é um dos elementos-chave do crime de 
escravidão. O caso está com recurso pendente na Suprema Corte.

No caso 3K-97/12 (Sérvia),360 a vítima era sempre agredida e trancada em um casebre por 
dez dias até ceder à vontade dos traficantes e realizar vários furtos para benefício deles. Os 
dois réus foram condenados por tráfico de pessoas.

______________
353 As acusações foram: (a) escravizar uma pessoa ou fazer com que uma pessoa fique em uma posição semelhante 

à de um escravo, por ter recebido no Reino Unido 206 trabalhadores ilegais; (b) desrespeitar a seção 312 em relação 
a uma pessoa de menos de 15 anos; (c) ter aceitado, detido e prendido mulheres ou crianças ou ter tomado medidas 
para que tais mulheres ou crianças agissem ou concordassem em agir para conseguir vantagem de modo ilegal; e (d) 
exploração de crianças de menos de 15 anos, pagamento de salários abaixo do salário mínimo nacional, não ter dado 
aos trabalhadores feriados obrigatórios e ter feito pessoas trabalharem sem permissão na fábrica.

354 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 
seção 5.7 da Compilação de Casos.

355  Tribunal de Hertogebosch, 6 de julho de 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0599, Países Baixos. Esse caso está 
disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º NLD005).

356 Consulte o Índice de todos os casos.
357 Consulte o Índice de todos os casos.
358 Ibid. Esses fatos foram dados como contexto pelo Tribunal de Segunda Instância.
359 Estado de Israel vs. Giulani, 29 de fevereiro de 2012, Corte de Jerusalém, Israel. O caso está disponível no 

Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ISR016). (Condenação 
confirmada pela Suprema Corte, 6 de setembro de 2016, Apelação Criminal 6237/12.)

360 Caso n.º 3K-97/12, 3 de dezembro de 2012, Suprema Corte de Kragujevac, Sérvia. O caso está disponível no 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º SRB034).
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Ver também o caso Urizar (Canadá),361 no qual o réu trancou a vítima no quarto em uma 
ocasião e, quando ela tentou sair, ele a empurrou de volta e trancou a porta.

3.2.6.2	 Confisco	de	passaportes	e	outros	documentos	pessoais

Outra forma de restrição de liberdade sempre vista nos casos de tráfico de pessoas é 
o confisco de documentos pessoais da vítima. Esse método é especialmente eficaz para 
impedir que as vítimas fujam, uma vez que sem documentos pessoais em mãos, as vítimas 
costumam sentir que não têm outra opção que não seja se submeter à exploração. A prova 
do confisco de passaportes ou de documentos de identidade pode, assim, ser prova cabal 
das restrições de um réu da liberdade da vítima. A prova é encontrada em vários casos.

Em alguns casos, os réus disseram que eles tinham tomado os passaportes das vítimas 
por motivos inofensivos, como por exemplo, para mantê-los em segurança. No entanto, 
essa afirmação nem sempre é aceita pelos Tribunais.

Assim, em um caso de escravidão, Wei Tang (Austrália),362 em relação à exploração de 
mulheres tailandesas como prostitutas na Austrália, os réus afirmaram que eles tinham 
retido os passaportes das vítimas para mantê-los em segurança. O Tribunal disse que, 
apesar de poder haver uma explicação para os réus reterem os passaportes das vítimas 
(como um pedido para evitar perda ou furto dos documentos), ainda seria uma restrição 
da liberdade de circulação dessas pessoas, que restringia a capacidade que elas tinham 
de fugir ou buscar meios legais. O réu nesse caso foi condenado por cinco acusações por 
possuir um escravo e cinco acusações por usar um escravo — um total de dez acusações.

No caso Ho e Anor (Austrália),363 o Tribunal incluiu o confisco dos passaportes das 
vítimas, feito pelo réu, como prova de seu controle sobre a liberdade de circulação das 
vítimas, que foram levadas da Tailândia para a Austrália para trabalhar como prostitutas. 
Os réus foram considerados culpados de diversos crimes, entre eles a posse de escravos.

No caso Bradley (Estados Unidos)364, dois homens foram abrigados na propriedade dos 
réus e receberam menos do que o valor do salário mínimo para trabalhar na madeireira 
dos réus. As vítimas não eram mantidas em aprisionamento em local trancado e vigiado, 
mas os réus confiscaram o passaporte e as passagens de avião de uma das vítimas e 
supervisionavam os homens quando estes deixavam a propriedade dos réus. As condenações 
dos réus pelos crimes de trabalho forçado e crimes correlatos foram confirmadas.

Outros exemplos de confisco de passaportes podem ser encontrados no caso Afolabi 
(Estados Unidos), Sabhnani (Estados Unidos), Connors (Reino Unido) e Grigore 
(Alemanha).365 No caso Farrell (Estados Unidos),366 passaportes, vistos e documentos de 
imigração foram confiscados. 

______________
361 Consulte o Índice de todos os casos. Consulte o caso do Tribunal de Segunda Instância, p. 5. Para acesso aos 

detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.2 da Compilação de Casos.
362 A Rainha vs. Tang [2008], HCA 39 (28 De agosto de 2008). Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a 

análise aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.
363 Anteriormente citados e veja também DPP vs. Ho e Leech [2009], VSC 495, Austrália. Este caso está disponível 

no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC n.º AUS008).
364 Consulte o Índice de todos os casos. 
365 Consulte o Índice de todos os casos. 
366 Consulte o Índice de todos os casos.
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Ver também ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994 (Países Baixos),367 no qual o réu confiscou 
o cartão de débito da vítima. Ele foi condenado por tráfico de pessoas.

Retenção de documentos pessoais

Confiscar os documentos pessoais de vítimas é um método de controle exercido pelos 
traficantes em relação a suas vítimas: sem qualquer documento pessoal em mãos, as 
vítimas costumam sentir que não têm outra opção além de se submeter à exploração. Os 
documentos que costumam ser retidos das vítimas em casos de tráfico de pessoas podem 
incluir, mas não se limitam a:

• Documentos de identidade

• Passaportes

• Vistos

• Cartões de débito

• Permissão para trabalhar

• Passagens de avião ou de outros meios de transporte

3.2.6.3  Supervisão constante

Outro método de restringir a liberdade da vítima que tem sido usado pelos traficantes para 
controle é a supervisão constante.

No caso Rivera (Estados Unidos),368 os réus levavam e buscavam as vítimas em bares nos 
quais as vítimas tinham que realizar atos sexuais em troca de dinheiro. Quando as vítimas 
pediam para sair, os réus relembravam sua situação de imigrantes ilegais, localizavam 
vítimas que não voltavam ao trabalho e as levavam de volta, e as observavam enquanto 
elas trabalhavam nos bares para impedir que escapassem. Os réus também proibiam 
as vítimas de sair. Esses fatos foram usados como contexto pelo Tribunal para rejeitar o 
pedido de deixar o veredito de lado. Os réus foram condenados por vários crimes, entre eles 
trabalho forçado e tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção, além de exploração 
sexual por meio de força, fraude ou coerção.

No caso Farrell (Estados Unidos),369 um caso que envolveu exploração laboral de filipinos 
em um hotel nos Estados Unidos, os trabalhadores não podiam sair do apartamento sem 
permissão dos empregadores, nem mesmo para ir à farmácia. Quando iam jogar boliche 
com colegas de trabalho (do segundo emprego), os empregados os levavam, buscavam 
e permaneciam ali para supervisioná-los. Um empregador também supervisionava as 
vítimas enquanto elas abriam suas correspondências pessoais, que eram enviadas ao hotel 
em que trabalhavam. Além disso, os trabalhadores tiveram que dizer aos empregadores 
quanto dinheiro eles tinham enviado para as Filipinas e detalhar seus gastos para que os 
empregadores pudessem determinar quanto permitiriam que cada trabalhador gastasse 
e enviasse para casa. Durante o segundo estágio do emprego, os trabalhadores tinham 
que pedir permissão para fazer ligações particulares para casa. O Tribunal mencionou 
expressamente essas circunstâncias como importantes na condenação por servidão por dívida.

______________
367 Consulte o Índice de todos os casos.
368 Consulte o Índice de todos os casos.
369 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.4 da Compilação de Casos.
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No caso Grigore (Alemanha),370 a vítima era observada por um réu o dia todo e era forçada 
a se prostituir na rua. Dois réus foram condenados por tráfico por meio de engano.

No Caso 11-G-2012 (Argentina),371 referente à prostituição forçada de uma jovem por seu 
namorado, o réu sempre supervisionava a vítima. Ele a observava o tempo todo enquanto 
ela ficava na rua esperando os clientes e esperava por ela na frente do hotel no qual ela 
realizava serviços sexuais. Além disso, o réu pegava todo o dinheiro que ela ganhava. O 
Tribunal o considerou culpado por tráfico de pessoas com o fim de exploração sexual.

A supervisão constante também foi um aspecto do caso Giulani (Israel)372 como vimos 
anteriormente e no caso Urizar (Canadá),373 no qual, apesar de o réu sempre dizer à 
vítima que ela podia partir, quando ela tentava fugir e procurar seus pais, ele ia à casa 
dela ou a seguia em seu carro.

3.2.6.4 Restrições sutis: causando medo

As restrições de liberdade não precisam ser físicas e podem ser realizada por meios mais 
sutis, como, por exemplo, colocando medo nas vítimas de deixarem o local onde estão. Isso 
pode ser feito dizendo à vítima que é perigoso sair ou que as autoridades de imigração vão 
prendê-la se ela sair do local em que se encontra.

Um exemplo de tais restrições aparece no caso Wei Tang (Austrália)374, no qual mulheres 
da Tailândia eram vendidas para realizar serviços sexuais. Três das quatro vítimas nesse 
caso dormiam em um quarto na casa da gerente do bordel, que era conhecida como 
“Mamãe”. As vítimas foram instruídas a “permanecer dentro da casa para não serem 
vistas pelas autoridades de imigração”.375 O réu nesse caso foi condenado por 10 tipos 
de escravidão. O Tribunal de Primeira Instância determinou que as vítimas estavam sob 
controle do réu, apesar de não estarem em aprisionamento em local trancado e vigiado. 
Determinou-se que:

“O controle físico e mental foi exercido sobre essas mulheres de modo muito sutil, porém 
mais eficiente [do que a prisão]. Uma relação de dependência existia desde o começo e foi 
alimentada. O medo das autoridades foi alimentado.”

R. vs. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 de agosto de 2009) em parágrafo 
29.

A mesma abordagem pode ser vista no caso de Kovacs (Austrália),376 no qual a vítima 
não foi trancada em sua casa, não foi impedida de sair da loja e nem da casa, tinha 
acesso a um telefone, enviava e recebia cartas, e tinha consciência de que o dinheiro 
era pago a sua família, apesar de não receber salários. O Tribunal disse, no entanto, 
que essa “liberdade” era muito ilusória ou não existente, uma vez que um meio sutil 
de controle era empregado pelo perpetrador, e diante da explicação da vítima de que 
na sociedade filipina, aquilo pelo que ela estava passando causaria vergonha a ela

______________
 370 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.10 da Compilação de Casos.
371 Consulte o Índice de todos os casos.
372 Consulte o Índice de todos os casos. (Condenação determinada pela Suprema Corte, 6 de setembro de 2016, 

Apelação Criminal 6237/12.)
373 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
374 R. vs.Wei Tang, (2009) 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; (2009) VSCA 182 (17 de agosto de 2009). Para acesso 

aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.
375 Ibid. Em parágrafo 18.
376 Consulte o Índice de todos os casos.
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e a sua mãe doente.

3.2.6.5 Restrições sutis: sem lugar para ir

Às vezes, a restrição de liberdade vem de circunstâncias objetivas nas quais a vítima não 
tem para onde ir e nem onde se esconder.

No caso Kunarac (Tribunal Criminal da antiga Iugoslávia),377 apesar de a vítima ter 
ficado em aprisionamento em local trancado e vigiado, o caso também incluiu um estágio 
em que tal prática não foi mais adotada e as vítimas receberam a chave da casa na qual 
estavam. Apesar disso, o Tribunal determinou como parte da condenação do réu Kunarac 
por escravidão que:

“As [vítimas] não eram livres para ir onde quisessem, apesar de… terem recebido a chave da 
casa em determinado momento … O Tribunal aceita que as garotas… não tinham para onde 
ir, e não tinham onde se esconder do [Réu Kunarac], apesar de terem tentado sair da casa.”

Promotor vs.  Kunarac, Kovac e Vukovic, Casos IT-96-23-T e IT-96-23/1-T ICTY Tribunal, 22 de fevereiro de 2001,  
parágrafo 740.

3.2.6.6	 Restrições	sutis:	dependência	financeira

Outro meio sutil usado pelos traficantes para restringir a liberdade de circulação de uma 
vítima é a dependência financeira desta vítima.

ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108 (Países Baixos) 378 é um exemplo desse tipo de restrição 
da liberdade. Nesse caso, trabalhadores estrangeiros sem permissão para trabalhar 
legalmente foram recrutados para irem aos Países Baixos para trabalhar em uma plantação 
de cogumelos. Eles receberam muito pouco pelo trabalho e essa situação financeira 
tornava as vítimas dependentes do réu. Ademais, apesar de serem livres para voltar à 
Polônia, o réu só pagou tudo para elas quando voltaram da Polônia para a fazenda dele. 
Além disso, o réu usava o salário que devia a elas como garantia para que voltassem. O réu 
foi condenado por tráfico e exploração de pessoas.

No caso Connors (Reino Unido)379, que envolveu trabalho forçado no ramo de paisagismo, 
o Tribunal determinou que a circulação das vítimas era restrita devido à dependência 
financeira, entre outras. Ao condenar os réus por manter outra pessoa sob escravidão ou 
servidão ou exigir que elas realizassem trabalho forçado ou obrigatório, descobriu-se que:

“Não foi necessário provar que os autores da denúncia eram fisicamente presos por serem 
controlados por ameaças, exploração e infantilização, de modo que cada um deles era privado 
de recursos e de possibilidade de partir.”

R. vs. Connors e outros, [2013] EWCA Crim 324, Corte de Apelação, Divisão Criminal, 26 de março de 2013, 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.

______________
377 Consulte o Índice de todos os casos.
378 ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108, 26 de outubro de 2010, Tribunal de Primeira Instância de Roermond, Países 

Baixos. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º NLD004).

379 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 
seção 5.11 da Compilação de Casos.
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No caso Dann (Estados Unidos),380 no qual o réu foi condenado por trabalho forçado, 
tentativa de trabalho forçado, servidão por retenção de documentos e outros crimes 
correlatos, o Tribunal de Segunda Instância relacionou o não pagamento à vítima e sua 
liberdade de sair da situação abusiva da seguinte forma:

“Para um imigrante sem acesso a uma conta bancária e sem um dólar em seu nome, um 
jurado poderia concluir que a falta de pagamento – e assim a falta de dinheiro para partir ou 
viver – era suficientemente séria para levar [a vítima] a continuar trabalhando.”

E. U. A. vs. Dann, 652 F.3d 1160 (2011).

3.2.6.7 Restrições sutis: falta de tempo de lazer

Empregar as vítimas sem dar a elas tempo livre restringe sua habilidade de ir e vir como 
elas querem. Essa forma de restrição sutil de liberdade foi explicitamente mencionada 
pelo Tribunal no caso Giulani (Israel),381 no qual, ao abordar as restrições de liberdade da 
vítima, o Tribunal considerou relevante que a vítima estivesse disponível aos réus 24 horas 
por dia e que não tivesse dias de férias nem folgas.

No caso Wei Tang (Austrália),382 o Tribunal cita de modo semelhante a falta de tempo de 
lazer das vítimas como elementos das restrições de liberdade exercidas pelo réu.

No caso Siliadin (Tribunal Europeu dos Direitos Humanos),383 o Tribunal determinou 
que os crimes de servidão e de trabalho forçado foram comprovados. O Tribunal determinou 
explicitamente que apesar de a vítima sair do local onde foi explorada diversas vezes para 
propósitos específicos (como para levar as crianças à escola ou para comprar mantimentos) 
e não ter sido supervisionada nessas ocasiões, ainda assim ela não tinha liberdade de 
circulação. É instrutivo citar a análise do Tribunal, que mencionou a falta de tempo e o 
medo de prisão como fatores para interpretar os movimentos da vítima como restritos:

“a [vítima], que tinha medo de ser presa pela polícia, não podia, em hipótese alguma, sair da 
casa, exceto para levar as crianças para suas aulas e outras atividades. Assim, ela não tinha 
liberdade de circulação e nenhum tempo livre.”

Siliadin vs. França (App. n.º 73316/01), ECHR 26 de julho de 2005, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 
parágrafo 127.

Nesse caso, o Tribunal descobriu que a França violava suas obrigações sob o Artigo 4 da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem que designa que os Estados garantam os 
direitos de as pessoas não serem mantidas em escravidão, servidão ou trabalho forçado.

______________
380 E. U. A. vs. Dann, 652 F.3d 1160 (2011), Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados 

de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA019).
381 Consulte o Índice de todos os casos. É preciso dizer que esse caso está com o recurso pendente no Tribunal.
382 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.3 da Compilação de Casos.
383 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.9 da Compilação de Casos.
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Formas de restrições da liberdade de circulação

Restrições da liberdade de circulação não são necessariamente limitadas a aprisionamento 
em local trancado e vigiado. Há muitas outras formas de restrições sutis de movimento que 
os traficantes podem usar para controlar suas vítimas.

Conforme ilustrado pelos casos já mencionados, as formas de restrição de liberdade podem 
incluir:

• Aprisionamento em local trancado e vigiado (por exemplo, trancar a porta, usar arame 
farpado ao redor da propriedade)

• Supervisão constante

• Nenhum outro lugar para onde ir e onde se esconder

• Dependência financeira

• Causar medo nas vítimas para impedi-las de sair do local (por exemplo, medo de 
autoridades)

• Aconselhar a vítima a não sair, referindo-se a prováveis riscos e perigos

• Reter documentos pessoais

• Não dar tempo de lazer à vítima, restringindo, assim, sua circulação por livre e 
espontânea vontade

 
3.2.7 Isolamento

O isolamento de vítimas de sistemas de apoio é uma característica que aparece com 
frequência no mosaico de provas em condenações por tráfico de pessoas e crimes correlatos. 
Em jurisdições que adotaram a definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, elementos 
que provam o isolamento podem estar relacionados ao elemento MEIO. Em jurisdições que 
não incluam um elemento MEIO em sua definição de tráfico, os elementos que indicam 
isolamento podem impactar no FIM DA EXPLORAÇÃO do tráfico de pessoas, ou mesmo 
no ATO de traficar.
Os traficantes com frequência tentam isolar as vítimas para manter controle sobre elas, e 
também para impedir a possibilidade de outras pessoas incentivarem as vítimas a fugir. 
Isso é feito intencionalmente isolando as vítimas e proibindo-as de usar o telefone ou 
e-mails ou bloqueando o acesso das vítimas a amigos e à família. Ademais, os traficantes 
podem usar barreiras que naturalmente isolam as vítimas, como falta de conhecimento do 
idioma e da cultura do local de exploração ou a localização afastada do lugar onde forem 
mantidas.

Existe uma ligação clara entre os passos que os traficantes dão para isolar suas vítimas e a 
seção anterior sobre restrições de livre circulação, uma vez que o isolamento pode criar, de 
modo eficiente, uma situação na qual a vítima não tenha para onde ir e ninguém a quem 
recorrer e, assim, nenhuma chance de escapar.

Em um caso de exploração laboral, Farrell (Estados Unidos),384 os empregadores proibiam 
os trabalhadores de falar com pessoas de fora do hotel no qual eles trabalhavam. Eles 
também eram proibidos de socializar com americanos, de conversar com trabalhadores não 
filipinos no hotel e até mesmo de aceitar carona de colegas. O isolamento foi expressamente 
mencionado pelo Tribunal como uma das circunstâncias que provaram ser a base de uma 
condenação por servidão por dívida.

No caso Afolabi (Estados Unidos),385 no qual os réus traficaram várias mulheres do Togo 
para levar aos Estados Unidos com o propósito de fazer com que exercessem trabalho

______________
384 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.4 da Compilação de Casos.
385 Anteriormente citado, parágrafo 119.
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forçado, o Tribunal concluiu que os réus separavam as vítimas de suas famílias e da 
comunidade escolar, que as vítimas não conheciam outras pessoas no local onde eram 
exploradas e que um réu as forçava a mentir para seus pais. Os três réus foram condenados 
por trabalho forçado, por tráfico para trabalho forçado e crimes correlatos.

Em um caso de exploração sexual de mulheres tailandesas, Dobie (Austrália),386 o Tribunal 
concluiu que “Apesar de vocês não manterem mulheres trancafiadas, não precisavam fazer 
isso. Elas eram isoladas pela cultura, pelo idioma e pela pobreza. Vocês manipularam seus 
isolamentos e as amedrontavam com ameaças”. O réu foi condenado por tráfico de pessoas 
e outros crimes correlatos.

No caso Veerapol (Estados Unidos),387 o réu foi condenado por servidão involuntária. O 
Tribunal determinou como contexto que o réu isolou a vítima tailandesa proibindo que 
ela lesse jornais em seu idioma, que saísse de casa para ir aos estabelecimentos e que 
falasse com clientes que visitavam a casa do réu ou que frequentavam seu restaurante. Ela 
também era proibida de usar o telefone ou enviar correspondências. 

No caso Urizar (Canada),388 em determinado momento o réu levou a vítima para o 
apartamento de seu amigo, confiscava seu celular sempre que ele saía do apartamento, 
insistiu para que ela abandonasse os estudos e recusou-se a permitir que ela desse seu 
novo endereço para sua mãe. Esses fatos foram mencionados como parte do contexto de 
condenações por tráfico de pessoas e outros crimes.

No caso Giulani (Israel)389 a vítima trabalhava como empregada doméstica na casa dos 
réus. Os réus não permitiam que ela saísse de casa sem companhia ou supervisão e às 
vezes se recusavam a permitir que ela fosse à igreja. Em determinada ocasião, quando ela 
teve permissão de ir à igreja, os réus a levaram para uma igreja situada longe da casa, 
apesar de haver uma mais próxima, e esperaram por ela até o fim da missa. Além disso, 
apesar de a vítima poder fazer telefonemas e enviar mensagens de texto, seu contato 
com pessoas era limitado, basicamente a um amigo de Israel. O contato com esse amigo 
só era permitido de vez em quando e de modo supervisionado pelos réus ou membros 
de sua família. O Tribunal mencionou o isolamento como uma das circunstâncias que 
contribuíram para a condenação por manter outra pessoa em condições de escravidão. O 
caso está em fase de recurso na Suprema Corte.

No caso Alzanki (Estados Unidos),390 o réu foi condenado por servidão involuntária. 
O Tribunal determinou como contexto que a vítima, que era do Sri Lanka, não tinha 
permissão de sair da casa, ir até a varanda e nem olhar pela janela. Ela também não tinha 
permissão para usar o telefone, mandar cartas ou conversar com alguém que não fosse 
membro da família do réu.

No caso Chen (Reino Unido),391 quatro vítimas foram exploradas em um bordel. Duas das 
mulheres tiveram que trabalhar como prostitutas, e as outras duas, como empregadas 
domésticas. O Tribunal, ao descobrir que a ré principal coagia as mulheres, determinou 
que “também houve isolamento dessas mulheres. A função diária e a única delas era serem 
usadas para que [a ré] pudesse ter vantagem financeira”.392 A principal ré foi condenada 
por tráfico de pessoas dentro do Reino Unido para propósitos de exploração sexual e

______________
386 Anteriormente citado.
387 Anteriormente citado.
388 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.2 da 

Compilação de Casos.
389 Consulte o Índice de todos os casos. É preciso dizer que o caso está em recurso na Suprema Corte.
390 Consulte o Índice de todos os casos. 
391 Consulte o Índice de todos os casos. 
392 Ibid. para. 12.
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e também por outros crimes correlatos. Os outros dois réus foram condenados por crimes 
menos graves.

Às vezes é a localização isolada das dependências onde as vítimas são mantidas que 
impossibilita que elas fujam da situação de exploração ou entrem em contato com 
autoridades ou familiares. No caso Ministério Público Federal vs. Gilberto Andrade 
(Brasil),393 19 trabalhadores foram explorados em uma fazenda localizada a 220 
quilômetros da cidade mais próxima. O Tribunal determinou que essa distância impedia 
qualquer esforço de fuga, e que os trabalhadores estavam, consequentemente, totalmente 
sujeitos às vontades do réu. O réu foi condenado por trabalho escravo e outros crimes. 

Isolamento

As vítimas de tráfico de pessoas podem ser isoladas de diversas maneiras.

Atos específicos realizados pelo traficante, como limitar acesso a:

• Familiares e amigos

• Trabalho ou escola

• Comunidade (por exemplo, ir à igreja)

• Carros ou transporte público

• Telefones e Internet

• Bairros e cidades onde a ajuda pode ser mais acessível

• Outras pessoas

Uso de barreiras à comunicação, como:

• Locais afastados

• Falta de conhecimento da vítima do idioma e da cultura do local de exploração 

3.2.8  Pouca ou nenhuma remuneração

Especialmente a baixa remuneração ou a ausência de remuneração podem ser 
importantes para contribuir em uma condenação por tráfico de pessoas ou crimes 
correlatos. Independentemente de as jurisdições acompanharem os elementos do crime 
como definidos no Protocolo sobre Tráfico de Pessoas ou não, normalmente um elemento 
de EXPLORAÇÃO precisa ser comprovado, ou pelo menos um propósito que envolva a 
exploração (como escravidão ou práticas semelhantes à escravidão ou trabalho forçado). 
Especialmente a baixa remuneração ou a ausência de remuneração podem contribuir para 
provar esse elemento. 

No caso ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0599 (Países Baixos),394 uma cultivadora de aspargos 
levou indivíduos da Polônia, Portugal e Romênia a sua fazenda e os forçou a trabalhar sete 
dias por semana, de dez a catorze horas por dia. As vítimas recebiam um salário, mas era 
muito abaixo do salário mínimo legal. Além disso, a ré não pagava os trabalhadores no fim 
de todos os meses, conforme tinham acordado, mas, sim, no fim da temporada. A ré foi 
condenada por ter recrutado, abrigado e empregado trabalhadores estrangeiros, por ter

______________
393 Ministério Público Federal vs. Gilberto Andrade, n.º 2000.37.002913-2, 23 de abril de 2008, Tribunal do Esta-

do do Maranhão, Brasil. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º BRA002).

394 Anteriormente citado.
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tirado vantagem da situação vulnerável deles e também por ter abusado de sua posição de 
poder. Os fatos sobre o salário foram mencionados como contexto para a condenação.395

No caso ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108 (Países Baixos),396 poloneses foram explorados 
pelo réu em sua fazenda. Entre outros fatos, o Tribunal mencionou que eles não recebiam 
o salário na data certa ou não recebiam nada. O Tribunal condenou o réu por tráfico 
de pessoas, e citou, explicitamente, condições ruins de trabalho como circunstância 
importante para a condenação.

No caso Farrell (Estados Unidos),397 as vítimas recebiam $3 para cada quarto de 
hotel que limpavam. A limpeza de cada quarto demorava aproximadamente uma hora. 
Além disso, os réus deduziam despesas de viagem do salário delas, apesar de isso ser 
proibido pelas autoridades. Essa prova foi citada pelo Tribunal como contexto quando 
foram determinadas as condenações por servidão por dívida, servidão por retenção de 
documentos e outras acusações.

Em um caso de servidão doméstica, Sabhnani (Estados Unidos),398 uma vítima não 
recebia dinheiro diretamente. Metade da quantia que havia sido prometida era paga a sua 
filha na Indonésia. Esse fato foi o contexto necessário para determinar as condenações por 
trabalho forçado, servidão por dívida e outras acusações.

No caso Connors (Reino Unido),399 as vítimas trabalhavam em uma empresa familiar 
de paisagismo e havia a promessa de que o trabalho seria remunerado. No entanto, elas 
recebiam pouca ou nenhuma remuneração. Na decisão do recurso, isso foi mencionado 
como parte do contexto dos fatos. Os réus foram condenados por manter outra pessoa sob 
escravidão ou servidão ou por exigir que realizasse trabalho obrigatório.

No entanto, é preciso tomar cuidado para não dar ênfase demais apenas ao aspecto 
econômico de um caso.

No caso S.K. (Reino Unido),400 o Tribunal de Segunda Instância permitiu o recurso contra 
uma condenação por facilitação da chegada de uma pessoa no Reino Unido com a intenção 
de explorá-la. A conclusão do Tribunal de Segunda Instância foi de que as instruções do 
juiz ao júri deram ênfase exagerada na relação econômica desvantajosa entre empregador 
e empregado, o que teria sido adequado em um contexto de lei trabalhista, mas que não 
era forte o suficiente para determinar culpa em relação a um crime que pudesse resultar 
em grave punição. É preciso notar nesse contexto que a definição de “exploração” nesse 
crime em especial se refere à escravidão, servidão e trabalho forçado.

Esse caso destaca a importância de não relevar indevidamente nenhuma circunstância, 
principalmente se essa circunstância for apenas baixa remuneração, pois nesse caso uma 
acusação mais adequada pode ser um crime trabalhista ou de exploração e não o tráfico 
de pessoas.

______________
395 A descrição deste caso se baseia em um resumo da base de dados de casos do UNODC, que não inclui uma 

análise aprofundada de como o Tribunal usou esses fatos.
396 Anteriormente citado.
397 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.4 da Compilação de Casos.
398 Consulte o Índice de todos os casos.
399 Consulte o Índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.11 da Compilação de Casos
400 R. vs. S.K. [2011], EWCA Crim. 1691, 8 de julho de 2011, Corte de Apelação da Inglaterra e do País de Gales 

(Divisão Criminal), Reino Unido. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º GBR020).
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Questões comuns relacionadas à remuneração em casos de tráfico de pessoas podem 
incluir, mas não se limitam a:

• Ausência de remuneração

• Remuneração muito baixa

• Pagamentos irregulares

• Deduções injustificáveis

• Cortes de salário

Nota de advertência: se os fatos relacionados ao pagamento forem as únicas circunstâncias 
no mosaico de provas, é necessário cautela ao concluir que um crime grave de tráfico ou 
crimes correlatos foram cometidos.

 
3.2.9 Condições difíceis de trabalho

Um elemento frequente que forma o mosaico de provas nas condenações de tráfico de 
pessoas ou crimes correlatos são as condições difíceis de trabalho. A ausência ou baixa 
remuneração é uma parte importante dessas condições, e devido a sua importância, uma 
parte separada é dedicada a isso (ver 3.2.8 anteriormente). Outras condições difíceis de 
trabalho podem contemplar longas jornadas, falta de tempo de lazer ou muito pouco tempo 
de lazer, pouco tempo para descanso ou poucos equipamentos de segurança, ou nenhum. 
Essas circunstâncias impactam claramente no elemento de FIM DA EXPLORAÇÃO onde 
isso faz parte da legislação nacional. No entanto, mesmo que a legislação nacional não exija 
explicitamente o estabelecimento da exploração, as condições difíceis de trabalho podem 
impactar em FIM DA EXPLORAÇÃO específicos (como escravidão ou trabalho forçado), o 
ATO ou o MEIO.

No Caso n.º 2012/3925 (Bélgica),401 que envolveu a exploração laboral de funcionários 
em um serviço de limpeza de banheiros em áreas para parada de trailers, o Tribunal julgou 
que o simples fato de os funcionários trabalharem 15 horas por dia, sete dias por semana, é 
suficiente para julgar o réu culpado de tráfico de pessoas.402 De modo semelhante, no Caso 
n.º 668/09 [2010] (Bélgica),403 relacionado a trabalhadores chineses em situação ilegal em 
um restaurante, o Tribunal condenou os réus por tráfico de pessoas. O Tribunal sustentou 
que as condições de trabalho das vítimas não permitiam a dignidade, em especial porque 
os trabalhadores chineses não recebiam salário algum, não sabiam quanto receberiam por 
seu trabalho e trabalhavam seis dias e às vezes até sete dias por semana.

Mas em outro caso belga, C/118/2013 (Bélgica),404 o Tribunal de Segunda Instância 
reverteu a condenação do Tribunal de Primeira Instância, em parte porque o desrespeito 
às normas de segurança e o trabalho sem permissão legal não podiam ser consideradas 
condições contra a dignidade humana, de acordo com a acusação de “condições de trabalho 
contrárias à dignidade humana”. 

______________
401 Caso n.º 2012/3925, Tribunal de Primeira Instância de Gent, 19a Câmara, Bélgica. O caso está disponível no 

Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º BEL030).
402 No entanto, a série de fatos também incluía vítimas que eram cidadãos estrangeiros e não entendiam o contrato, 

e, além disso, um salário muito baixo.
403 Caso n.º 668/09, Tribunal de Segunda Instância, Gent, Bélgica, [2010]. O caso está disponível no Banco de 

Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º BEL002).
404 Tribunal de Segunda Instância (Hof van beroep.), Antuérpia, Bélgica, 23 de janeiro de 2013, Bélgica. Esse 

caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.o 

BEL003).
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No caso ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108 (Países Baixos),405 cidadãos poloneses foram 
explorados pelo réu na fazenda dele. Além de não receberem o salário na data certa ou 
de nunca receberem salários, os trabalhadores tinham que trabalhar muitas horas, até 
70-80 horas por semana, e tinham períodos muito limitados de descanso ou dias de folga. 
Os trabalhadores não tinham licença para trabalhar e nenhum plano de saúde nos Países 
Baixos. O Tribunal condenou o réu por tráfico de pessoas e, explicitamente, mencionou 
condições difíceis de trabalho como circunstância importante para a condenação. 

Ver também Kovacs (Austrália),406 caso no qual a vítima tinha que trabalhar sete dias por 
semana, até 17 horas por dia, e recebia pouco ou nada. No julgamento, o Tribunal ouviu 
prova de que nos dias de semana ela trabalhava das 6h às 18h na loja, seguidas por 4h-
5h de trabalho doméstico na casa do réu, onde cuidava de três crianças pequenas e fazia 
tarefas domésticas. Ela também tinha que trabalhar na loja aos sábados, entre 6h e 12h 
e realizava trabalho doméstico no resto do fim de semana. Ela não tinha nenhum dia de 
folga.

Outro exemplo de condições difíceis de trabalho pode ser encontrado no caso Farrell 
(Estados Unidos),407 um caso no qual o tempo livre dos trabalhadores era consideravelmente 
restrito; eles trabalhavam 13 horas por dia, sete dias por semana, e tinham que trabalhar 
em dois empregos. Assim, eles costumavam sofrer de privação de sono. O Tribunal 
mencionou expressamente essas condições de trabalho como circunstância relevante para 
a condenação por servidão por dívida.

No caso Sabhnani (Estados Unidos),408 as vítimas tinham que trabalhar muitas horas 
— a partir de 4h ou 5h da manhã até o fim da noite, sete dias por semana —, sofrendo 
privação de sono. O Tribunal mencionou esses fatos como contexto para confirmar uma 
condenação por servidão por dívida, trabalho forçado e outras acusações.

No caso Alzanki (Estados Unidos),409 a vítima tinha que trabalhar 15 horas por dia 
realizando trabalhos domésticos. O réu exigia que a vítima fizesse faxina “constantemente 
com soda cáustica e produtos químicos, sem proteção respiratória, e seus pedidos por 
luvas de borracha eram negados”.410 A condenação do réu por servidão involuntária se 
manteve apesar do recurso.

No caso Wei Tang (Austrália),411 as vítimas trabalhavam no bordel do réu, seis dias 
por semana, “atendendo até 900 clientes em um período de quatro a seis meses”.412 
Frequentemente, as vítimas também trabalhavam no sétimo dia, que era considerado o dia 
“livre” delas, uma vez que em seu dia livre elas podiam guardar $50 por cliente, enquanto 
que, nos outros dias, o dinheiro que elas ganhavam era confiscado pelo réu.413 O réu foi 
condenado por dez acusações de crimes de escravidão.

A maioria dos casos citados também se caracteriza pela ausência de contrato de trabalho, 
grandes divergências neles ou falta de compreensão de seus termos.

______________
405 Anteriormente citado.
406 Consulte o Índice de todos os casos.
407 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 

Compilação de Casos.
408 Consulte o Índice de todos os casos.
409 Consulte o Índice de todos os casos.
410 Consulte o Índice de todos os casos. Esses fatos foram dados como contexto pelo Tribunal de Segunda Instância.
411 A Rainha vs. Tang [2008], HCA 39 (28 de agosto de 2008). Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise 

aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.
412 A Rainha vs. Tang [2008], HCA 39 (28 de agosto de 2008) parágrafo 14.
413 $50 dele era aplicado para pagar “dívida” delas, que o réu dizia ser de $40.000 a $45.000, e o resto ficava com 

o réu.
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A nota de advertência incluída no fim da seção sobre ausência de remuneração ou baixa 
remuneração também é relevante aqui, pois se as condições difíceis de trabalho forem 
a única circunstância, isso pode não ser suficiente para uma condenação por tráfico de 
pessoas ou crimes correlatos, mas, sim, ser mais adequado para um caso de lei trabalhista. 
No entanto, condições precárias de trabalho são um forte indicador de tráfico de pessoas 
e devem ser analisadas com cuidado.

Exemplos de condições difíceis de trabalho em casos de tráfico

• Muitas horas de trabalho

• Nenhum período de descanso ou limitado; sem dias de folga

• Trabalhar sem contrato ou quebra de contrato

• Ausência de benefícios sociais (seguro social, indenização, descanso remunerado, 
licença médica remunerada)

• Exposição a produtos químicos

• Trabalhar em condições ruins/condições climáticas extremasa

• Privação de sono

• Trabalho perigoso ou inseguro

• Falta de equipamento de proteção (inclusive preservativos em casos de exploração sexual)

Nota de advertência: Se as condições difíceis de trabalho forem a única circunstância no 
mosaico de provas, é preciso ter cuidado na conclusão de que um crime grave de tráfico de 
pessoas ou crime correlato foi cometido.
____________

a Mencionado por alguns especialistas durante as Reuniões do Grupo de Especialistas realizadas para 
desenvolver esta Compilação de Casos.

3.2.10 Condições precárias de moradia

As condições precárias de moradia podem ser um indicativo de exploração e, portanto, prova 
relevante para sustentar a condenação por crimes de tráfico ou correlatos, especialmente 
quando a suposta vítima vive em seu local de trabalho ou sob a supervisão do traficante. 
Essas condições podem ser usadas para contribuir para a prova de FIM DA EXPLORAÇÃO 
ou propósitos específicos de exploração, ou em jurisdições que não requeiram esses 
elementos, eles podem fornecer prova do ATO ou MEIO. Exemplos incluem acomodações 
ou instalações para dormir inadequadas, acomodações lotadas, falta de saneamento, falta 
de privacidade e alimentação insuficiente.

Alojamento sujo e lotado, camas insuficientes, falta de saneamento e aquecimento, 

falta de privacidade

Em Chen (Reino Unido),414 quatro vítimas eram forçadas a trabalhar em um bordel, 
duas como prostitutas e duas como empregadas domésticas. O Tribunal observou, como 
parte dos fatos, que as condições no bordel eram “sórdidas” e que o réu impunha essas 
condições às vítimas. Além disso, três trabalhadoras eram obrigadas a compartilhar uma 
cama, o que significava que, em determinadas noites, uma das trabalhadoras dormia no 
chão. O réu foi condenado por várias acusações, entre elas tráfico para exploração sexual 
e controle da prostituição para ganhos. Dois outros réus foram condenados por ajudar e 
encorajar o réu.

______________
414 Consulte o Índice de todos os casos.
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Em Connors (Reino Unido), 415 os réus foram condenados por manter outra pessoa em 
escravidão ou servidão ou exigir que ela executasse trabalho forçado ou obrigatório. O 
Tribunal observou como parte dos fatos que as vítimas foram alojadas em condições 
precárias, sem água corrente ou sistema de aquecimento. Os animais de estimação dos 
réus podiam defecar no chão, onde algumas das vítimas viviam.

No Ministério Público Federal vs. Gilberto Andrade (Brasil),416 dezenove trabalhadores 
foram explorados na fazenda do réu. Os trabalhadores não tinham acesso a água potável 
ou saneamento. Eles viviam em abrigos feitos de lona com proteção insuficiente em caso 
de chuva. Essas circunstâncias contribuíram para a condenação do réu por acusações de 
trabalho escravo e recrutamento fraudulento.

Abdel Nasser Youssef Ibrahim (Estados Unidos)417 é um caso em que os réus traficaram 
uma vítima egípcia para fins de servidão doméstica. A vítima dormia em um colchão sujo 
em um espaço pequeno sem janelas na garagem dos réus. O Tribunal usou isso como 
contexto para a condenação por manter uma pessoa em servidão involuntária, obter 
trabalho ou serviços por meio de ameaças de dano grave ou contenção física, e abrigar um 
estrangeiro ilegal.

No caso de Farrell (Estados Unidos),418 durante uma fase inicial da exploração, os 
trabalhadores recebiam hospedagem por parte de seus empregadores. Sete trabalhadores 
dividiam um apartamento de dois quartos, pelo qual cada um pagava um alto valor relativo 
ao aluguel pago pelos empregadores. Eles não receberam a chave do apartamento, de 
modo que eram obrigados a deixar a porta destrancada o tempo todo. Frequentemente, 
um empregador chegava sem aviso prévio e vasculhava os pertences dos trabalhadores. 
Em um estágio posterior, as condições pioraram ainda mais, com alguns trabalhadores 
sem cama para dormir. O Tribunal menciona expressamente essas condições precárias de 
residência como importantes para a condenação do réu por servidão por dívida.

Em Sabhnani (Estados Unidos),419 sobre a servidão doméstica de duas mulheres 
indonésias, uma das vítimas dormia sobre um carpete e depois sobre um tapete de chão 
na cozinha. Isso foi agravado por outras condições de vida difíceis. O Tribunal condenou os 
réus por servidão por dívida, trabalho forçado, retenção de documentos e outras acusações.

Em um caso ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0599 (Países Baixos),420 uma proprietária de 
uma plantação de aspargos empregava trabalhadores estrangeiros. Os trabalhadores eram 
mal alojados, por exemplo, em termos de falta de saneamento e ventilação: alguns quartos 
não tinham janelas. A ré foi condenada por tráfico de pessoas. As condições precárias de 
residência foram explicitamente mencionadas pelo Tribunal como uma circunstância que 
contribuiu para provar a exploração.

Privação de alimento, sono e vestuário adequados

O não provimento de alimento, sono ou vestuário adequados pode ser outra forma de 
condições precárias de vida encontradas no tráfico de pessoas ou em casos de crimes 
correlatos.

______________
415 Consulte o índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.11 da Compilação de Casos.
416 Consulte o índice de todos os casos.
417 E. U. A. vs. Abdel Nasser Youssef Ibrahim, 29 de junho de 2006, Estados Unidos da América. O caso está 

disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA037).
418 Consulte o índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.4 da Compilação de Casos.
419 Consulte o índice de todos os casos.
420 Citados anteriormente.
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Em um caso de exploração sexual, Lolita Pamintuan (República de Palau),421 vítimas 
não recebiam alimentos e seus pesos eram monitorados. Os réus foram condenados por 
tráfico de pessoas, exploração de pessoas traficadas e outras acusações.

Em um caso de exploração laboral, Agnieszka Magdalena B. et al (Alemanha),422 a 
privação de alimentos foi mencionada como um fato contextual para a condenação por 
tráfico de pessoas para exploração de mão de obra.

Em Sabhnani (United States),423 em relação à servidão doméstica de duas mulheres 
indonésias, as vítimas não receberam alimentos suficientes, o que as obrigou a procurar 
comida no lixo. As vítimas também foram submetidas à privação de sono. Além disso, 
uma das vítimas não recebia roupas adequadas, e vestia trapos que deixavam suas partes 
íntimas expostas. O Tribunal condenou os réus por servidão por dívida, trabalho forçado, 
servidão por retenção de documentos e outras acusações.

Caso III K 114/08 (Polônia)424 foi sobre a prostituição forçada de uma jovem na Suécia. 
A vítima costumava passar fome, mas nunca pedia comida porque tinha medo do réu. 
O Tribunal condenou o acusado por tráfico de pessoas e aliciamento ou rapto de outra 
pessoa com o objetivo de que ela se envolvesse em prostituição no exterior.

Exemplos não exaustivos de condições de vida difíceis em casos de tráfico

• Alojamento inadequado (sem cama, espaço para dormir inadequado, sem banheiro, 
etc.)

• Higiene precária

• Acesso limitado, ou nenhum, ao aquecedor e à água corrente

• Alojamento lotado

• Privação de sono e de alimentos

• Falta de privacidade

• Falta de roupa adequada

3.2.11 Falta de acesso a cuidados médicos

A falta de acesso a cuidados médicos é outro elemento mencionado em vários casos 
em que o Tribunal condenou os réus por tráfico de pessoas ou crimes correlatos. 
Independentemente das jurisdições adotarem ou não a definição de tráfico no Protocolo 
sobre Tráfico de Pessoas, essa circunstância pode se conectar ao FIM DA EXPLORAÇÃO, 
que geralmente está presente de alguma forma, ou ao ATO do tráfico, que em algumas 
jurisdições inclui um elemento de controle ou objetificação.425

______________
421 Citados anteriormente. Consultar p. 31 da decisão.
422 Consulte o índice de todos os casos. 
423 Consulte o índice de todos os casos. 
424 Citados anteriormente.
425 Quanto à legislação com um elemento de objetificação, consulte a lei criminal de Israel, seção 377A (a) na qual 

o “ato” é “uma transação em uma pessoa”. Veja também a lei antitráfico de pessoas na Tailândia, em que os “atos” 
incluem “compra e venda”. Ambas as leis parecem exigir a objetificação da vítima, que pode ser comprovada, pelo 
menos em parte, por não permitir o acesso a cuidados médicos. Quanto à legislação com um elemento de controle, 
consulte a seção do Código Penal Canadense, que inclui em um dos “atos de tráfico” - “... o exercício de controle, 
direção ou influência sobre os movimentos de uma pessoa ...”
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Em Wipaporn Songmeesap (Tailândia),426 a vítima foi mantida como empregada 
doméstica. Ela foi torturada e espancada, mas não teve acesso a cuidados médicos. O réu 
foi condenado por manter uma menor ferida para fins de escravidão e por infligir danos 
corporais, causando, assim, danos mais graves à vítima, pelos quais ela ficou com severas 
dores físicas por mais de vinte dias.

Em Alzanki (Estados Unidos)427, o réu foi condenado por servidão involuntária. Em 
recurso, o Tribunal observou como contexto que os deveres domésticos que o réu exigia 
da vítima deliberadamente arriscaram sua saúde. O réu exigiu que a vítima realizasse 
limpeza “constantemente com produtos químicos cáusticos e nocivos, sem o benefício da 
proteção respiratória, e seus pedidos de luvas de borracha foram recusados”.428 Quando 
a vítima respirava o gás oriundo dos produtos, ela desmaiava e depois caia, machucando 
suas costelas. Mesmo assim os acusados não ofereceram tratamento médico. Além disso, 
ele também se recusou a permitir que a vítima procurasse tratamento odontológico para 
um dente com abscesso. A condenação do réu por servidão involuntária foi confirmada 
neste caso.

Em Udeozor (Estados Unidos),429 os acusados exploravam a vítima nigeriana como escrava 
doméstica. A vítima foi submetida a abusos físicos, mas nunca recebeu atendimento 
médico após ser espancada. Isso foi mencionado pelo Tribunal como parte do contexto dos 
fatos. Os réus foram condenados por servidão involuntária e outras acusações.

Sabhnani (Estados Unidos)430 diz respeito à exploração de duas mulheres indonésias 
como empregadas domésticas. Mesmo quando as vítimas estavam doentes ou feridas e 
necessitavam de cuidados médicos, elas não tiveram acesso. O Tribunal notou este fato 
como contexto para a confirmação de uma condenação por trabalho forçado, servidão por 
dívida e outras acusações.

Em Connors (Reino Unido),431 em um caso de exploração de mão de obra, o Tribunal 
observou nos fatos que várias vítimas tiveram acesso negado a cuidados médicos. Uma 
vítima caiu do telhado de uma garagem e lhe foi negado atendimento médico até que ela 
não mais aguentasse trabalhar. Depois de levá-la ao hospital, os réus obrigaram-na a ter 
alta mais cedo e a voltar ao trabalho dentro de três dias. O Tribunal condenou os réus por 
manterem outra pessoa em escravidão ou servidão ou exigirem que uma pessoa realizasse 
trabalho forçado ou obrigatório.

3.2.12 Sinais de propriedade: objetificação da vítima

Sinais de propriedade, pelos quais a vítima parece pertencer ao acusado, são usados 
para apoiar condenações em casos de tráfico e crimes correlatos, já que eles atestam 
uma objetificação da vítima e, como tal, podem ser vistos como uma manifestação de sua 
exploração: nesses casos, há sinais claros de que os traficantes tratam a vítima como uma 
mercadoria e não como um ser humano.

Algumas jurisdições legislaram os ATOS para o qual a propriedade é diretamente 
relevante.432 Além disso, nos casos que giram em torno de escravidão ou escravização e

______________
426 Citados anteriormente.
427 Consulte o índice de todos os casos.
428 Consulte o índice de todos os casos. Estes fatos foram oferecidos como contexto pelo Tribunal.
429 Citados anteriormente.
430 Citados anteriormente.
431 Citados anteriormente. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.11 da 

Compilação de Casos.
432 Veja, por exemplo, a lei egípcia n.º 64 de 2010 sobre Combate ao Tráfico de Pessoas, Artigo 2 que inclui no 

ATOS “a venda, oferta para venda, compra ou promessa do mesmo”. Veja também, a lei antitráfico de pessoas da 
Tailândia, seção 6 (1), na qual o tráfico inclui: “Compra e venda”.
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usam a definição que aparece na Convenção sobre a Escravatura de 1926, os sinais de 
propriedade são diretamente relevantes, pois essa convenção define a escravidão como “o 
status ou condição de uma pessoa sobre a qual qualquer ou todos os poderes ligados ao 
direito de propriedade são exercidos”.

Em Kunarac (Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia),433 um dos réus 
vendeu duas das vítimas a dois soldados por 500 DM (aproximadamente 250 euros). A 
Câmara de Julgamento encontrou provas suficientes para sustentar que isso ocorreu e 
usou essas provas como um fator para condenar este réu por escravidão como um crime 
contra a humanidade.434

Em Alzanki (Estados Unidos),435 depois que a vítima reclamou e fugiu para a polícia, o 
réu se queixou de que ela deveria ser devolvida porque “ela pertencia a ele” e “ele tinha 
um contrato com ela”.436 Essa informação foi fornecida como contexto pelo Tribunal de 
Segunda Instância. A condenação do réu por servidão involuntária foi confirmada neste 
caso.

Em Urizar (Canadá),437 o réu disse à vítima que ele “tinha controle sobre ela, que ela 
pertencia a ele e que ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse com ela”.438 O réu 
queria que a vítima tatuasse “seu nome em seu corpo porque ele disse que queria que os 
outros caras em bares soubessem que ela pertencia a ele”.439 O Tribunal reconheceu isso 
como parte da recitação factual do depoimento da vítima. O réu foi condenado por várias 
acusações, entre elas tráfico de pessoas.

O uso de tatuagens para denotar propriedade em casos de tráfico foi relatado em vários 
países, como nos Países Baixos, por exemplo.440

Isso também ocorre em muitos casos dos Estados Unidos onde houve condenações por 
tráfico sexual. Vejamos o caso de Cook (Estados Unidos),441 onde o réu tatuou um código 
de barras no pescoço da vítima, uma tatuagem tribal nas costas com a letra “S” para 
marcá-la como escrava, e o símbolo chinês que denota escravo em seu tornozelo. Isso foi 
feito para marcar sua propriedade sobre ela.

Outro desses casos é o Doe (Estados Unidos),442 no qual o réu obrigou a vítima a ter 
seu apelido tatuado em seu antebraço, de modo que, mesmo que ela fosse embora, todos 
saberiam que ela pertencia a ele.

Um caso semelhante é Davis (Estados Unidos),443 no qual o réu fez a vítima tatuar seu 
apelido de cafetão “Sir Lewis” na parte de trás do pescoço dela.

______________
433 Consulte o índice de todos os casos.
434 Promotor vs. Kunarac, Kovac e Vukovic, casos IT-96-23-T e IT-96-23/1-T, Câmara de Julgamento do ICTY, 22 

de fevereiro de 2001, nos parágrafos 780-782.
435 Consulte o índice de todos os casos.
436 Ibid., seção I do caso.
437 Consulte o índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.2 da Compilação de Casos.
438 Ibid., Tribunal de Primeira Instância, na página 10.
439 Ibid., Tribunal de Primeira Instância, na página 11, Tribunal de Segunda Instância, na página 4.
440 Um especialista dos Países Baixos comentou que as tatuagens são usadas com frequência nos Países Baixos 

por traficantes da indústria do sexo para “marcar” as prostitutas. As tatuagens mostram o nome/símbolo do “dono” 
da menina. Confira: http://www.dutchrapporteur.nl/reports/case-law.

441 Consulte o índice de todos os casos. 
442 Consulte o índice de todos os casos. 
443 Consulte o índice de todos os casos.
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Em K.P.4/05 (Sérvia),444 as provas obtidas a partir de escutas telefônicas incluíam 
conversas nas quais os réus avaliavam as características físicas das mulheres antes da 
exploração de fato, classificando-as em uma escala numérica. Neste caso, os réus foram 
condenados por tráfico de pessoas.

Em Tang Wei (Austrália),445 em um caso em que os réus foram condenados por crimes 
de escravidão, o Tribunal de Segunda Instância observou que o réu exercia poderes de 
posse ligados à propriedade, como fazer das mulheres um objeto de compra, restringir os 
movimentos das mulheres e usar seus serviços sem compensação proporcional. Em DPP 
vs. He e Ho (Austrália)446 e DPP vs. Ho e Leech (Austrália),447 conversas grampeadas,  
que revelaram que os réus se referiam às vítimas como “gado”, foram peças fundamentais 
para a condenação por crimes de escravidão.

3.2.13 Servidão por dívida

A servidão por dívida pode constituir uma circunstância crucial nas condenações por 
tráfico de pessoas ou crimes correlatos. Em jurisdições que adotam a definição do Protocolo 
sobre Tráfico de Pessoas, ela pode ser usada para provar o FIM DA EXPLORAÇÃO, mas 
também um dos MEIOS, por exemplo, “coerção”. Além disso, certas legislações nacionais de 
combate ao tráfico referem-se expressamente à servidão por dívida na definição de tráfico 
ou escravidão, como na Austrália e em Uganda.448 Às vezes, além disso, a servidão por 
dívida aparece na legislação como um crime autônomo.449 No entanto, quer as legislações 
nacionais se refiram expressamente ou não à servidão por dívida, se ela estiver presente 
em um caso, ela pode contribuir para uma condenação por tráfico de pessoas ou um crime correlato.

A servidão por dívida é definida na Convenção Suplementar de 1956 sobre a Abolição da 
Escravidão, o Tráfico de Escravos e Instituições e Práticas Análogas à Escravidão como: 
“o estado ou a condição resultante do fato de que um devedor ter se comprometido a 
fornecer, em garantia de uma dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém sobre o 
qual tenha autoridade, se o valor desses serviços não for equitativamente avaliado no 
ato da liquidação de dívida ou se a duração desses serviços não for limitada nem sua 
natureza definida.” Como tal, pode ser visto como um dos meios pelos quais os traficantes 
controlam suas vítimas.450

A servidão por dívida ocorre quando uma pessoa se compromete a quitar um empréstimo, 
mas a duração e a natureza do serviço não estão definidas e o trabalho não reduz a dívida 
original. Às vezes, a dívida é passada para as próximas gerações.451 Às vezes, os criminosos 
criam essa dívida cobrando preços exorbitantes por bens ou serviços mínimos.

______________
444 Consulte o índice de todos os casos.
445 Citados anteriormente. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da 

Compilação de Casos.
446 Consulte o índice de todos os casos.
447 Consulte o índice de todos os casos.
448 Consulte a seção 270.1 do Código Penal da Austrália, que, além da principal definição de escravidão, que se 

baseia na Convenção sobre a Escravatura de 1926, acrescenta: “Inclusive onde tal condição resulta de dívida ou 
contrato feito pela pessoa”. Consulte também a seção 271.1A, onde ela aparece como uma das formas de exploração 
no tráfico de pessoas. Consulte também a lei de prevenção ao tráfico de pessoas em Uganda, de 2009, onde, na seção 
2 (d), a servidão por dívida aparece na definição de exploração.

449 Consulte a seção 271.8 no Código Penal da Austrália, que tem um crime específico sobre servidão por dívida.
450 É digno de nota que nas deliberações que precederam à adoção do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, o Relator 

Especial sobre violência contra as mulheres também sugeriu que a servidão por dívida seja incluída no elemento 
MEIO da definição de tráfico (p. 354 dos Trabalhos Preparatórios das negociações para a elaboração da Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e os Protocolos Anexos da Secretaria).

451 Consulte Bales, Pessoas Descartáveis (Disposable People) publicado pela University of California Press em 
2000, páginas 19 e 20.
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Os casos a seguir são exemplos de casos em que a servidão por dívida aparece:

No caso de Farrell (Estados Unidos),452 as dívidas dos trabalhadores aumentaram 
progressivamente. Primeiro, os empregadores cobraram de cada trabalhador um montante 
adicional de $1.200 como o suposto custo de uma taxa de processamento, embora essa 
fosse a quantia que tinham pagado por todos os trabalhadores juntos. Eles também 
cobraram dos trabalhadores o transporte de ida e volta para as Filipinas e, posteriormente, 
começaram a cobrá-los pelo transporte de ida e volta ao trabalho, além de itens pessoais 
que eles haviam fornecido, mas que os trabalhadores não solicitavam ou queriam. Tudo 
isso aconteceu, juntamente com uma redução drástica dos salários que tinham sido 
prometidos aos trabalhadores, de modo que eles eram obrigados a conseguir outro emprego 
por fora para conseguir pagar a dívida. Além disso, embora os empregadores pagassem 
apenas uma quantia de $375 por mês para alugar o local onde os trabalhadores moravam, 
eles cobravam dos sete trabalhadores que residiam ali, $150 cada, chegando assim a um 
montante de $1.050 por mês. Os réus foram condenados por servidão por dívida e outras acusações.

Em Ho e Anor (Austrália),453 ao condenar os réus por crimes de escravidão, o Tribunal 
destacou que eles haviam contraído as vítimas por meio de “acordos de dívida altamente 
exploradores”. Esse padrão se repete em Wei Tang (Austrália)454, onde os réus foram 
condenados por crimes de escravidão. Aqui, as vítimas assinaram um contrato com os 
réus no qual prometiam trabalhar como prostitutas na Austrália. Os contratos afirmavam 
que cada uma das vítimas deveria ter uma dívida entre $40.000 e $45.000 junto ao réu. As 
vítimas eram obrigadas a trabalhar seis dias por semana, sem receber dinheiro por seus 
serviços, pois isso era visto como pagamento de suas dívidas; somente no sétimo dia de 
cada semana era permitido que elas recebessem pagamento pelos serviços prestados. Um 
caso semelhante da Austrália é Seiders (Austrália),455 onde os réus foram condenados 
por crimes de servidão.

No Ministério Público Federal vs. Gilberto Andrade (Brasil),456 dezenove trabalhadores 
foram explorados e alojados em condições análogas à escravidão na fazenda do réu. Todos 
os trabalhadores ficaram sujeitos à uma dívida inicial que era impossível de ser quitada. 
Isso porque o réu manteve a dívida forçadamente, inclusive cobrando preços abusivos 
por roupas, alimentos, remédios e até ferramentas de trabalho. O réu foi condenado por 
acusações que incluem trabalho escravo e recrutamento fraudulento.

Em Ibarra (Argentina),457 o Tribunal observou que os réus criaram uma situação de 
servidão por dívida para as vítimas. Eles não pagavam as vítimas e lhes cobravam por 
comida, roupas e outras necessidades. Além disso, as vítimas eram multadas como forma 
de punição por mau comportamento. Os réus foram condenados por tráfico de pessoas e 
exploração econômica da prostituição de outrem através do uso de coerção e intimidação.

Em ECLI:NL:RBGRO:2000:AA8975 (Países Baixos),458 uma vítima nigeriana foi informada 
de que poderia trabalhar como cabeleireira nos Países Baixos. A vítima foi informada que ela tinha

______________
452 Consulte o índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.4 da Compilação de Casos.
453 Consulte o índice de todos os casos.
454 R. vs. Wei Tang, (2009) 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 de agosto de 2009). Para acesso 

aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.
455 Sieders vs. R.; Somsri vs. R.[2008], NSWCCA, 187, 13 de agosto de 2008, Tribunal Penal de Segunda Instância, 

Austrália. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º AUS005).

456 Consulte o índice de todos os casos.
457 Ibarra, Defeis, Sosa, Córdoba y, Expte. 18/11, n.º 2 Tribunal Criminal Oral Federal de Rosário, (29/06/2012), 

Argentina. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º ARG058).

458 Tribunal Distrital de Groningen, 12 de dezembro de 2000, ECLI:NL:RBGRO:2000:AA8975, Países Baixos. As 
informações sobre este caso foram fornecidas por um especialista dos Países Baixos.
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uma dívida de $35.000 e foi ameaçada por meio de “juju” que se ela não pagasse, coisas 
horríveis aconteceriam a ela e sua família. Ela foi forçada a trabalhar como prostituta. Os 
réus foram condenados por tráfico de pessoas.

Em Borisov (Israel),459 uma vítima da Moldávia foi explorada como prostituta em Israel. 
A servidão por dívida foi expressamente mencionada pela Suprema Corte como um fator 
importante na condenação por tráfico para fins de prostituição.

Exemplos não exaustivos sobre como constatar a servidão por dívida

• Criação de uma dívida inicial não relacionada às despesas reais

• Cobrança de preços exorbitantes por itens ou serviços fornecidos pelo empregador

• Forçar a vítima a comprar itens que ela não quer ou precisa

• Cobrar as vítimas por serviços para os quais o empregador nunca pagou

• Aumentar a dívida como forma de punição

Quando essas ações são combinadas com salários reduzidos, elas garantem um estado 
contínuo de endividamento crescente, que nunca pode ser quitado.

3.2.14 Clima de medo

Vários casos usam o termo “clima de medo” para descrever a situação das supostas 
vítimas. Em jurisdições que adotam a definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, 
esta circunstância pode ser relevante para provar os MEIOS usados pelos traficantes; em 
outras jurisdições, pode ser relevante estabelecer o ATO ou o FIM DA EXPLORAÇÃO.

Em um caso de exploração de mão de obra, o Ministério Público Federal vs. Gilberto 
Andrade (Brasil)460, o réu manteve os trabalhadores sob um clima de medo e violência, 
empunhando ostensivamente uma arma para intimidá-los. Ele mantinha sua reputação 
de ser um homem violento, acostumado a bater em trabalhadores. Consequentemente, 
os trabalhadores tinham medo de fugir. O réu foi condenado por trabalho escravo, 
recrutamento fraudulento e ocultação de cadáveres. O Tribunal mencionou o clima de 
medo como uma circunstância agravante.

O termo “clima de medo” aparece em Farrell (Estados Unidos),461 no qual o especialista 
do governo declarou que vários sinais de alerta que atestavam o trabalho não voluntário 
estavam presentes no caso e que os trabalhadores trabalhavam em “clima de medo”.462 O 
termo também aparece no resumo do Tribunal onde os fatos do caso são apresentados. 
As circunstâncias que contribuíram para esse clima incluíam o seguinte: os empregadores 
convocavam os trabalhadores que violavam suas regras arbitrárias para o escritório do 
hotel e os repreendiam. Nessas circunstâncias, os trabalhadores disseram em depoimento 
que tinham medo de um dos empregadores. Além disso, os empregadores realizavam 
reuniões regulares com os trabalhadores, e durante as reuniões eles os censuravam por 
várias transgressões, como por exemplo, gastar dinheiro sem permissão. 

______________
4459 Borisov et al vs. Estado de Israel, 10 de outubro de 2003, Processo Penal 1609,2293/03 perante a Suprema 

Corte de Israel.
O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso 

n.º ISR008).
460 Consulte o índice de todos os casos.
461 Consulte o índice de todos os casos. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na 

seção 5.4 da Compilação de Casos.
462 Ibid. Seção III do caso. Veja também a descrição dos fatos que sustentam a condenação por servidão por dívida 

na seção IIA do caso, que incluía o medo subjetivo dos trabalhadores dos Farrells e a seção IB do caso, que lidava 
com fatos contextuais segundo os quais um trabalhador estava “paralisado de medo”.
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Durante essas reuniões, os trabalhadores eram ameaçados. As reuniões se tornaram 
cada vez mais hostis com o passar do tempo. As reuniões aconteciam tarde da noite e os 
trabalhadores eram obrigados a comparecer, mesmo se já tivessem ido dormir. As reuniões 
geralmente duravam até as primeiras horas da manhã e incluíam gritos contínuos se os 
trabalhadores não seguissem as ordens. Em determinada ocasião, um trabalhador relatou 
que um dos empregadores estava tão zangado que temia que ele fosse lhe dar um soco. 
Ele também disse que ficou paralisado de medo. Um policial que visitou os trabalhadores 
declarou que eles estavam aterrorizados com os empregadores e se recusavam a falar na 
frente deles. Os réus também diziam ser amigos de pessoas poderosas, o que contribuía 
para a atmosfera de medo. Os réus foram condenados por servidão por dívida.

Em Webster (Estados Unidos),463 o réu forçava as vítimas a assistirem ele bater em outras 
vítimas. O Tribunal constatou que, ao fazê-lo, ele criava um ambiente de medo de danos 
físicos se as vítimas violassem alguma de suas regras ou se recusassem a fazer o que ele 
solicitava.464 O Tribunal considerou que esse ambiente de medo era coercitivo e fornecia 
provas suficientes para sustentar uma condenação por tráfico sexual por meio do uso de 
coerção.

Confira também D.A. e A.M. (Israel),465 no qual o Tribunal observou este clima de medo 
como parte de fatos contextuais para a condenação por “manter uma pessoa em condições 
de escravidão”.

3.2.15 Duração do abuso

O Protocolo sobre Tráfico de Pessoas não requer que o tráfico de pessoas ocorra durante 
um período mínimo de tempo pré-definido. De fato, o Protocolo não exige que a exploração 
real jamais ocorra para que o crime de tráfico seja cometido. É suficiente provar que a 
vítima foi recrutada, transportada, abrigada, etc., pelos MEIOS ilegais para o FIM DA 
EXPLORAÇÃO. O Protocolo não exige que o FIM DA EXPLORAÇÃO seja concretizada.

No entanto, embora um curto período de exploração não necessariamente impeça uma 
condenação por tráfico de pessoas ou crimes correlatos, pode ser mais difícil para a 
promotoria convencer o Tribunal a confirmar a condenação. Além disso, a duração do 
abuso pode ser uma consideração apropriada para a condenação, uma vez que o crime 
tenha sido comprovado.

Observe que uma seção separada é dedicada a questões probatórias em casos de tráfico 
em que a exploração de fato nunca ocorreu (Consultar a seção 4.3 sobre “Como provar 
o tráfico quando a exploração pretendida nunca aconteceu?”). Portanto, esta seção não 
analisa o âmbito total desta questão, mas aborda os princípios que regem a relevância da 
duração e a aplicação desses princípios às condenações e sentenças.

Princípio que rege a relevância da duração

O princípio que rege a relevância da duração é comprovado em Kunarac (Tribunal Penal 
Internacional para a antiga Iugoslávia).466 Lá, o Tribunal menciona duração como 
um dos fatores que precisam ser levados em conta ao determinar se a escravização foi 
cometida ou não. No entanto, o Tribunal também observa que a duração não deve ser um 
indicador conclusivo. Neste caso, dois réus foram considerados culpados de “escravidão como um

______________
463 Consulte o Índice de todos os casos.
464 Ibid. em 4.
465 Anteriormente citados, página 47, parágrafo 50. Deve-se notar que este caso está pendente de recurso na 

Suprema Corte.
466 Citados anteriormente.
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crime contra a humanidade” pela exploração de várias vítimas mulheres. As vítimas foram 
estupradas repetidamente pelos réus e foram obrigadas a realizar tarefas domésticas. A 
duração da exploração foi de aproximadamente quatro meses em um caso e seis meses no 
outro.467

O Tribunal sustentou que:

“A duração do suposto exercício de poderes ligados ao direito de propriedade é outro fator que 
pode ser considerado ao determinar se alguém foi escravizado; no entanto, sua importância 
em qualquer caso dependerá da existência de outras indicações de escravidão”.

Promotores vs. Kunarac, Kovac e Vukovic, Casos IT-96-23-T e IT-96-23/1-T ICTY Câmara de Julgamento, 22 de 
fevereiro de 2001, parágrafo. 542.

Condenações apesar de curta duração de exploração

Os casos abaixo exemplificam condenações apesar de curtos períodos de exploração:

Em Anos (Filipinas),468 as vítimas foram recrutadas para trabalhar como garçonetes na 
Malásia, mas viram-se forçadas a trabalhar como prostitutas. Neste caso, a exploração 
foi por um período limitado, aproximadamente cinco dias, e terminou quando a Polícia 
de Imigração da Malásia invadiu o bar. O Tribunal pode observar que os elementos que 
caracterizam o tráfico de pessoas estavam presentes e condenou o acusado por tráfico de 
pessoas.

De 5 a 23/2010 (Eslováquia),469 a vítima foi forçada pelo réu e por outras pessoas não 
especificadas a trabalhar como prostituta, mas ela escapou depois de dois dias e informou 
a polícia. Apesar do curto período de exploração, o réu foi condenado como cúmplice por 
tráfico de pessoas.

Em Pipkins (Estados Unidos),470 os réus foram condenados por servidão involuntária 
e outros crimes. Uma das vítimas esteve com o réu por um curto período de tempo. No 
entanto, este tempo limitado não exclui a existência de servidão involuntária. Mesmo que o 
Tribunal tenha baseado sua decisão na linguagem do estatuto nacional, outras jurisdições 
talvez ainda possam aprender com a interpretação do Tribunal, principalmente durante o 
recurso quando a corte constatou que o estatuto de servidão involuntária:

“[...] exige que a servidão involuntária dure “qualquer período”, o que sugere que a duração 
pode ser curta. Assim, a linguagem do [estatuto] nega o argumento [do réu] de que [a vítima] 
nunca esteve em servidão involuntária porque viajou livremente entre cafetões. O registro 
sustenta a descoberta de que [o réu] manteve [a vítima] em servidão involuntária por pelo 
menos parte do tempo que ela se prostituiu para ele.”

E. U. A. vs. Pipkins, 378 F.3d 1281 (2004).

______________
467 No caso contra o Réu Kunarac, a Câmara de Julgamento constatou que as vítimas foram mantidas nessas 

condições entre cinco e seis meses Promotores vs. Kunarac, Kovac e Vukovic, Casos IT-96-23-T e IT-96-23/1-TICTY 
Câmara de Julgamento, 22 de fevereiro de 2001 no parágrafo 732. No caso contra o réu Kovac, as vítimas foram 
mantidas nessas condições por um período de cerca de quatro meses. Promotores vs. Kunarac, Kovac e Vukovic, 
Casos IT-96-23-T e IT-96-23/1-ICTY Câmara de Julgamento, 22 de fevereiro de 2001 no parágrafo 765.

468 Citados anteriormente. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 
Compilação de Casos.

469 De 5 a 23/2010, 18 de maio de 2010, Tribunal Regional de Banska Bystrica, Eslováquia. O caso está disponível 
no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º SVK037).

470 Citados anteriormente.
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Em ECLI:NL:RBMNE:2013:2679 (Países Baixos),471 o réu instruiu sua neta a furtar em 
um supermercado em determinada ocasião. O Tribunal discutiu se esse comportamento 
se caracterizava como crime de tráfico de pessoas. O Tribunal concluiu que o réu havia 
transportado e transferido a vítima para o supermercado com a finalidade de obter um 
benefício financeiro. Embora não havia nenhuma prova que tal exploração ocorreu em 
todas as outras ocasiões, o Tribunal explicou que não há nenhuma duração de tempo 
mínimo necessário para que a exploração ocorra e condenou o acusado por tráfico de 
pessoas.

Relevância da duração para condenações e sentenças

Embora não haja duração mínima de exploração necessária para condenação por acusações 
de tráfico e crimes correlatos, quanto maior o período durante o qual a exploração 
é realizada, mais fácil será provar o crime. Assim, em Kaufman (Estados Unidos),472 
as vítimas foram detidas por períodos que variam de um a vinte e cinco anos. Os réus 
foram condenados por servidão involuntária e trabalho forçado. Em Veerapol (Estados 
Unidos),473 a vítima foi explorada por um período de seis anos. Em Siliadin,474 o período 
de servidão involuntária foi constatado por anos. Enquanto nesses casos os Tribunais 
não mencionaram explicitamente a importância da longa duração para as condenações, 
em Giulani (Israel)475 o Tribunal mencionou explicitamente o período relativamente longo 
de abuso (22 meses) ao elencar os fatos que levaram à condenação pela detenção de uma 
pessoa sob condições de escravidão.

Além disso, a duração do abuso também pode ser um fator relevante para a sentença, uma 
vez que o crime tenha sido comprovado. Por exemplo, no caso de exploração sexual, de 
Lifshin e Ben (Israel),476 o Tribunal mencionou a duração prolongada do abuso como um 
fator agravante ao determinar a quantidade de danos punitivos, após uma condenação por 
tráfico por prostituição. Em 6 K 3/10 (Sérvia),477 os réus forçaram a vítima a se prostituir 
por quatro dias, e posteriormente, a vítima conseguiu escapar. O Tribunal considerou os 
acusados culpados de tráfico de pessoas, mas considerou a curta duração do abuso como 
um fator atenuante ao decidir a sentença.

Duração da exploração

• A duração pode ser considerada como um fator na comprovação do crime, mas 
não é conclusiva.

• As condenações foram realizadas mesmo em casos de curta duração.

• Quanto maior a duração, mais fácil a condenação e mais grave a sentença, e 
quanto menor a duração, mais difícil pode ser a condenação e menos grave a 
sentença.

______________
471 Citados anteriormente.
472 Citados anteriormente.
473 Citados anteriormente.
474 Citados anteriormente. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.9 da 

Compilação de Casos.
475 Citados anteriormente. Deve-se notar que este caso está pendente de recurso na Suprema Corte.
476 Anônimo vs. Alexander Lifshin e Armen Ben, 25 de janeiro de 2010, Corte do Distrito de Tel Aviv-Yafo, Israel. 

O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso 
n.º ISR006).

477 6 K 3/10, 30, março de 2011,  Suprema Corte em Subotica, Sérvia. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º SRB012).
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3.2.16 A relevância das crenças e práticas culturais

Às vezes, as crenças e práticas culturais das vítimas podem fornecer uma explicação para 
seus comportamentos. De modo especial, as vítimas podem se comportar de uma maneira 
que, à primeira vista, parece enfraquecer suas credibilidades, ao passo que um olhar mais 
atento revela que o comportamento delas se deve às suas formações culturais.

Assim, como visto nas seções anteriores, entre as comunidades que acreditam em “juju”, 
uma forma de feitiçaria, essas cerimônias podem se revelar ameaças eficazes que ditam o 
comportamento das vítimas. Para mais detalhes sobre esta questão, veja a seção 3.3.6.7 
sobre “Crenças aparentemente irracionais”; seção 2.6. em “Depoimento de especialista ou 
profissional”; e a seção 3.2.2 sobre “Ameaças aparentemente irracionais”.

Outro exemplo do impacto das crenças culturais pode ser encontrado em E. U. A. vs. Farrell.478 
Neste caso, a defesa alegou que os trabalhadores filipinos entregavam seus passaportes 
voluntariamente aos seus empregadores. No entanto, na realidade, eles não agiam 
“voluntariamente”, mas aderiam ao pedido de seus empregadores como parte da cultura 
filipina de honra e respeito aos empregadores, conforme comprovado pelo Tribunal.

Às vezes, o estigma cultural faz com que as vítimas se abstenham de fugir de suas 
situações. Por exemplo, o caso em Kovacs (Austrália),479 no qual a vítima, apesar de 
ser repetidamente estuprada, não fugiu e não se queixou imediatamente. O Tribunal 
considerou que “vergonha e constrangimento na sociedade filipina, não apenas para ela, 
mas também para sua mãe doente, a impediram de dizer qualquer coisa”.

3.3 Circunstâncias que podem enfraquecer um caso

A fim de ilustrar todo o espectro do mosaico de provas, abordaremos as circunstâncias 
probatórias que podem influenciar uma condenação por tráfico de pessoas ou crimes 
correlatos. Nós não pretendemos abordar todas as possíveis reivindicações por parte da 
defesa ou todas as possíveis fontes de fragilidades, mas apenas aquelas de maior gravidade 
e mais frequentemente usadas em casos reais.

Tais circunstâncias podem incluir, por exemplo, provas que sustentem a tese de que a 
vítima estava livre para agir ou que ela estava livre para dizer “não” com impunidade ou 
que ela tinha um sistema de apoio no qual confiar. Outras fragilidades podem surgir nos 
casos em que há tratamento seletivo de supostas vítimas em comparação às pessoas que 
se encontram na mesma situação ou quando a família da vítima é cúmplice de seu tráfico. 
Essa relação pode levantar vários impedimentos psicológicos que podem enfraquecer o 
processo e exigir tratamento especial para serem neutralizados.

Além disso, o comportamento da vítima durante o crime é uma das circunstâncias mais 
comuns usadas pelos advogados da defesa para tentar enfraquecer o caso da promotoria. 
Alguns desses padrões de comportamento são discutidos em detalhes na seção 2.2 sobre 
“Depoimento da vítima” e se concentram nas reações da vítima no contexto do processo 
de julgamento na sequência da exploração ou abuso, enquanto aqui nos concentramos 
nas reações da vítima no contexto da exploração ou abuso. Além disso, uma série de 
circunstâncias centrais que podem enfraquecer um caso estão relacionadas ao consentimento

______________
478 Citados anteriormente. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 

Compilação de Casos.
479 Citados anteriormente.
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da vítima ou ao aparente consentimento para o crime. A maior parte do material desta 
seção gira em torno dessa realidade.

A questão do consentimento da vítima é crucial para qualquer caso sobre tráfico de 
pessoas. É por este motivo que ela aparece em outras seções desta Compilação de Casos, 
entre elas a seção 2.2.1 sobre “Fragilidades comuns do depoimento da vítima” e a seção 
3.2, sobre as circunstâncias que podem contribuir para as condenações (e principalmente 
nas seções sobre “Ameaças”, “Meios sutis de coerção”, “Restrições de liberdade”). Devido à 
centralidade da questão do consentimento nos casos de tráfico, isso também é abordado 
na seção 4.4, que é dedicada a esse tópico. Embora exista um risco de repetição, também 
pode haver um valor em destacar o quão importante esse fator pode ser.

3.3.1 A liberdade da vítima para ir e vir

Quando a prova mostra que a vítima estava livre para ir e vir como e quando quisesse, isso 
pode enfraquecer um caso de tráfico ou crimes correlatos. Para as jurisdições que adotam 
a definição do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, isso pode ser visto como contraditório 
à existência de MEIOS. Para jurisdições que não têm o requisito de MEIOS, isso pode 
impactar no FIM DA EXPLORAÇÃO.

Nenhuma condenação porque a vítima estava livre para circular

Um exemplo do potencial dessa circunstância para enfraquecer um caso aparece em C/ 
118/2013 (Bélgica),480 em que um Tribunal de Segunda Instância absolveu os réus de 
uma acusação de “condições de trabalho contrárias à dignidade humana”. Uma de suas 
considerações era que a vítima estava livre para ir e vir como ela desejasse.

Condenação apesar do réu ou da vítima alegar liberdade de circulação

Como a falta de liberdade de circulação pode ser um elemento importante na elaboração 
de um caso de tráfico de pessoas, circunstâncias que provam a liberdade de circulação 
poderão enfraquecer o caso, especialmente quando a própria vítima alegar liberdade de 
circulação porque ela, por qualquer motivo, quer retratar sua situação de determinada 
maneira. No entanto, tais alegações não podem necessariamente convencer o Tribunal. 
Nos casos abaixo, o Tribunal condenou os réus, apesar da liberdade de circulação ter sido 
um problema.

Em Liu LiRong (Tonga),481 a defesa alegou que as vítimas poderiam ter entrado em contato 
com a polícia, porque estavam livres para circular e tinham acesso a telefones celulares. 
Face à totalidade das circunstâncias, que incluíam prostituição forçada, ameaças e 
confisco de passaportes, o Tribunal condenou o réu, mesmo assim.

No caso Not. N.º 1214/07 (Bélgica),482 as condenações por tráfico de pessoas foram 
asseguradas contra dois réus pela exploração laboral de uma vítima como marinheiro em 
um barco, apesar de a  vítima alegar ter concordado com as condições e que podia ir e vir 
como desejasse.

______________
480 Citados anteriormente
481 Citados anteriormente.
482 Not. n.º 1214/07, 25 de janeiro de 2010, Tribunal de Segunda Instância de Gent, Bélgica. O caso está disponível 

no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º BEL 001).
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Em Pipkins (Estados Unidos),483 os réus contestaram suas condenações por servidão 
involuntária, porque a vítima estava “livre para fugir a qualquer momento”484. Nesse 
contexto, o Tribunal mencionou que as regras do comércio permitiam que as garotas 
passassem de um cafetão para outro por iniciativa própria. Apesar disso, a alegação dos 
réus não foi aceita pelo Tribunal, que levou em consideração que a vítima foi forçada a se 
vender por serviços sexuais e dar ao réu todo o dinheiro recebido, devido às suas ameaças 
de violência física e por forçá-la a praticar atos sexuais.

Em Giulani (Israel),485 o Tribunal Distrital condenou os réus por manter uma pessoa em 
condições de escravidão (um dos elementos dos quais é a privação de liberdade), embora 
a defesa alegasse que ela tinha sido uma profissional autônoma, e podia sair da casa 
quando quisesse. O Tribunal determinou que a vítima havia sido privada de sua liberdade 
com base em uma série de circunstâncias que incluíam: nenhum dia de folga durante a 
semana ou qualquer outro dia de folga que lhe permitisse distância física e emocional de 
seu trabalho; sem intervalos regulares, o que significava que ela estava disponível para os 
réus o tempo todo; apesar de ter recebido alguma privacidade em seu quarto, ela ficava 
na casa dos réus e dependia de suas decisões sem ter como se opor a elas e defender seus 
próprios direitos, em parte porque lhe era negada a possibilidade de cuidar de si própria 
como um ser humano livre. O Tribunal mencionou como fatos decisivos a retenção do 
passaporte da vítima e o fato dos réus a acompanharem quando ela ia a lugares distantes 
de sua casa. Considerando essas circunstâncias, o Tribunal decidiu que: “Os réus negaram 
à vítima sua verdadeira liberdade. A relativa liberdade que foi dada ... nos estreitos limites 
de seu pequeno quarto ... certamente não era suficiente e não pode contradizer ... que sua 
liberdade foi negada.”

Consultar também um caso dos Países Baixos, decidido por um Tribunal de Segunda 
Instância e, posteriormente, pela Suprema Corte: ECLI:NL:HR:2015:1100 (Países 
Baixos)486 e ECLI:NL:GHARL:2013:8522 (Países Baixos),487 em que se decidiu que a 
mera possibilidade de uma vítima fugir de sua situação, como ilustrado pela sua viagem 
ao exterior, não é suficiente para conferir a absolvição de um réu sob acusação de tráfico. 
A vítima conheceu o réu no Marrocos, casou-se com ele e mudou-se para os Países Baixos 
quando tinha 18 anos e era analfabeta. Ela tinha viajado ao exterior várias vezes durante 
o suposto período de exploração. A prova mostrou que o réu abusava dela e a forçou a 
trabalhar na prostituição e lhe entregar os valores que ganhava. Ele foi condenado por 
tráfico de pessoas.

Como visto ao considerar os casos citados acima na seção 3.2.6 sobre “Restrições à 
liberdade”, os Tribunais tendem a ver restrições de livre circulação de uma maneira muito 
mais ampla do que a mera ausência de aprisionamento em local trancado e vigiado. Os 
Tribunais avaliarão cuidadosamente a totalidade das circunstâncias e não estabelecerão 
um limite no que tange o aprisionamento em local trancado e vigiado, mas incluirão 
restrições a partir de métodos de controle muito mais sutis. Como discutido anteriormente 
na Compilação de Casos, essas formas de controle podem incluir a supervisão pelos 
supostos perpetradores ou o abuso pelo perpetrador das vulnerabilidades das vítimas 
e, por exemplo, situação financeira precária, dependência dos perpetradores ou status 
imigratório.

______________
483 Citados anteriormente.
484 Ibid. p. 1297.
485 Citados anteriormente. Deve-se notar que este caso está pendente de recurso na Suprema Corte.
486 Suprema Corte, 21 de abril de 2015, ECLI:NL:HR:2015:1100, Países Baixos.
487 Tribunal de Segunda Instância de Arnhem-Leeuwarden, 8 de novembro de 2013, Países Baixos.
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Argumentos sobre a liberdade da vítima para ir e vir

Os Tribunais respondem de maneiras diferentes a tais argumentos:

I.    ABSOLVIÇÕES
Não parece ocorrer quando há aprisionamento em local trancado e vigiado, supervisão 
constante ou uso da força.  É mais provável que ocorra quando meios mais sutis são usados.

II.    CONDENAÇÕES
Muito provável em casos de aprisionamento em local trancado e vigiado, ou supervisão 
constante. Em casos com meios mais sutis, os Tribunais têm considerado “as circunstâncias 
que de fato confinavam as vítimas”:

• Uma relação de dependência entre o traficante e a vítima;

• O traficante alimenta um medo das autoridades;

• A vítima não tem para onde ir — um resultado de circunstâncias externas e ações do 
criminoso;

• A vítima tem limitações financeiras apesar de ter capacidade física para fugir;

• A vítima não tem tempo de lazer que a permita exercer o direito de ir e vir;

• O traficante confisca o passaporte da vítima ou outros documentos pessoais.

 
3.3.2  A capacidade da vítima de dizer “não” com “impunidade”

A capacidade da vítima de dizer “não” ao traficante sem que o traficante empregue meios 
de controle contra ela pode ser interpretada como um sinal de autonomia, incompatível 
com o tráfico de pessoas ou crimes correlatos. Em jurisdições que adotam a definição de 
tráfico do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, isso pode impactar no elemento MEIO; se o 
traficante não exercer controle sobre uma vítima que diz “não”, e usar qualquer um dos 
MEIOS descritos no Protocolo, há a ausência desse elemento, e isso é um sinal de que ele 
não está cometendo o crime. Em outras jurisdições, isso pode afetar o elemento ATO ou o 
FIM DA EXPLORAÇÃO.

Se a capacidade da vítima de recusar os desejos do explorador será ou não considerada 
pelo Tribunal para constituir um nível de autonomia que se opõe a uma condenação por 
tráfico de pessoas, dependerá da totalidade das circunstâncias do caso em questão, isso 
é, do seu mosaico de provas.

Em Anos (Filipinas),488 uma vítima recusou-se a cumprir as ordens da ré de ter relações 
sexuais com clientes em um bar e não foi forçada a fazê-lo. No entanto, a vítima era ainda 
obrigada a sentar em uma mesa no bar e entreter os clientes. A ré foi condenada por Tráfico 
de Pessoas. Ao chegar a esta constatação, o Tribunal se concentrou na totalidade das 
circunstâncias neste caso, as quais incluem o recrutamento, o transporte e a transferência 
das vítimas para a Malásia pela ré, seu acolhimento e alojamento das vítimas ao chegarem 
à Malásia, seu engano para com as vítimas e sua intenção de explorá-las para fins de 
prostituição e exploração sexual.

3.3.3  O sistema de apoio da vítima

Nos casos em que a vítima tem um bom sistema de apoio que pode incluir amigos, família 
ou comunidade, os Tribunais podem não acreditar que ela foi traficada.

______________
488 Citados anteriormente. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.6 da 

Compilação de Casos.
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Fica implícita nessa questão a suposição de que o tráfico só pode de fato ocorrer quando as 
vítimas são isoladas de seus sistemas de apoio. E, de fato, os traficantes frequentemente 
se esforçam para isolar as vítimas, como pode ser visto nos casos descritos acima na seção 
3.2.7 sobre “Isolamento”.

Absolvições levando em consideração os sistemas de apoio das vítimas

Um caso em que os sistemas de apoio das vítimas contribuíram para uma absolvição da 
acusação de “manter uma pessoa sob condições de escravidão” foi A.G.G.R. (Israel).489 
O caso dizia respeito a um homem carismático que reuniu em torno dele um número 
de mulheres e seus filhos e exerceu controle sobre eles de várias maneiras, inclusive 
exigindo que eles trabalhassem e transferissem todos os seus ganhos para ele. Ao absolvê-
lo da acusação de escravidão, o Tribunal comentou que todas as supostas vítimas haviam 
passado suas vidas na sociedade normativa e estavam bem conscientes da diferença entre 
a vida normativa e a vida com o réu. Não havia nenhum obstáculo que impedisse sua fuga, 
senão um obstáculo psicológico.

Da mesma forma, em Aserio Giuseppe (Alemanha),490 o Tribunal absolveu o réu do crime 
de tráfico porque descobriu que a vítima poderia ter contado a seus pais sobre a exploração 
na prostituição a qualquer momento, já que ela e o réu moravam com os pais quando a 
exploração começou. O Tribunal não considerou satisfatória a explicação da vítima de 
que o relacionamento com a mãe e o padrasto fosse problemático. Também descobriu 
que a vítima poderia ter se aberto para a polícia e para os assistentes sociais a qualquer 
momento.

Condenações apesar dos sistemas de apoio às vítimas

No entanto, como os casos citados abaixo demonstram, dependendo das circunstâncias de 
cada caso, o fato de haver alguma forma de sistema de apoio no qual a vítima pode contar 
nem sempre é suficiente para tornar a condenação por tráfico insustentável.

Assim, em um caso de tráfico que gira em torno de exploração sexual, Urizar (Canadá),491 
ainda que o Tribunal tenha constatado que o relacionamento da vítima com sua família era 
difícil, também descobriu que a vítima era uma cidadã canadense conhecedora da língua 
e da cultura e que, de fato, retornou à sua família quando sua situação se agravou. Além 
disso, os pais dela moravam perto da residência do réu, onde ela era abusada. No entanto, 
esses fatores positivos não foram conclusivos para o Tribunal e o réu foi condenado por 
tráfico e outros crimes. O Tribunal constatou que a vítima não tinha dinheiro quando 
ela conheceu o réu, que ela tinha uma relação difícil com sua própria família e que o réu 
a forçou a usar drogas. A combinação desses fatores a tornou vulnerável, apesar de um 
possível sistema de apoio. A Corte de Apelações, de forma explícita, abordou esse ponto 
ao confirmar a condenação da seguinte forma: “O fato de que esse controle, essa direção, 
essa influência sobre os movimentos da denunciante ocorreram em um local próximo à 
residência de seus pais não tem nenhum impacto na culpa de Urizar.”492

Em outro caso de exploração sexual, Sieders (Austrália),493 o Tribunal constatou que 
uma das mulheres vítimas recebia um telefone celular e podia ligar para sua família na 
Tailândia. No entanto, isso não impediu uma condenação por acusações de servidão.

______________
489 Citados anteriormente.
490 Citados anteriormente. Para uma descrição mais detalhada, consulte seção 3.2.2 sobre “ameaças aparentemente 

irracionais”.
491 Citados anteriormente. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 

Compilação de Casos.
492 Ibid. Veja a condenação do Tribunal de Segunda Instância, página 21.
493 Citados anteriormente.
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Em Farrell (Estados Unidos),494 as vítimas desenvolveram boas relações com colegas 
de trabalho em uma lanchonete onde trabalhavam e jogavam boliche com elas. Isso não 
impediu uma condenação por acusações de servidão por dívida e outros crimes, tendo 
em vista o fato de que os empregadores proibiam o contato com outros trabalhadores 
e supervisionavam constantemente as vítimas, inclusive durante as saídas para jogar 
boliche.

3.3.4 Tratamento seletivo de supostas vítimas em comparação a pessoas na 
mesma situação

Às vezes, casos de tráfico revelam que pessoas diferentes, em um mesmo local de trabalho 
ou ocupação foram tratadas de maneira diferente pelos supostos traficantes. Este 
tratamento seletivo pode ser uma estratégia calculada do traficante, que pode sentir que 
maltratar apenas algumas pessoas é o suficiente para intimidar as vítimas, para lhes 
mostrar o que as espera se elas se “comportarem mal” (veja a seção 3.2.1 sobre “Violência 
ou força”). A respeito disso, um especialista comentou que, pelo menos no que diz respeito 
aos MEIOS de violência, é um recurso intensivo e, portanto, os traficantes podem limitá-lo 
em geral ou apenas a certas vítimas.

No entanto, podem haver casos em que tal tratamento seletivo influencie os Tribunais 
a contestar a credibilidade das supostas vítimas. Um exemplo foi Ranya Boonmee 
(Tailândia).495

Uma fragilidade central no mosaico de provas dizia respeito a trabalhadores 
semelhantemente situados, que testemunharam que não eram explorados, não eram 
forçados a viver no local e podiam sair da fábrica depois do trabalho, contrariando o 
depoimento das supostas vítimas. O Tribunal não considerou esses depoimentos como 
importantes para desfalcar o caso da acusação em vista dos depoimentos das supostas 
vítimas e das fotografias apresentadas pela promotoria, que mostraram que o complexo 
estava cercado por arame farpado e que as acomodações dos trabalhadores estavam dentro 
do complexo. No entanto, o Tribunal de Segunda Instância considerou esses depoimentos 
como uma forte prova contra a condenação, especialmente porque os depoimentos das 
supostas vítimas eram inconsistentes. Como resultado, enquanto o Tribunal de Primeira 
Instância condenou os réus, o Tribunal de Segunda Instância os absolveu das acusações 
de: 1) conspirar para confinar outras pessoas, privando-as de liberdade e forçando-as a 
fazer qualquer ato para o praticante, e 2) aceitar e reter trabalhadores ilegalmente, o que 
inclui aqueles com idade inferior a 18 e 15 anos para fins de escravidão, para trabalhar em 
práticas semelhantes à escravidão.

A diferente avaliação das provas pelo Tribunal de Primeira Instância e pelo Tribunal de 
Segunda Instância é um excelente exemplo de como dois Tribunais Judiciais podem avaliar 
as mesmas provas de maneira diferente.

3.3.5 Cumplicidade no tráfico pela família da vítima

Às vezes, o traficante e suas vítimas têm um relacionamento familiar, o que pode criar 
complexidades ao proceder judicialmente com o caso. Por exemplo, as vítimas muitas vezes 
relutam em testemunhar contra seus familiares; elas podem nem mesmo se considerar 
vítimas de crimes por causa de seu relacionamento com os traficantes e podem mais 
facilmente acreditar nos enganos dos membros de suas famílias. Contudo, por vezes, as

______________
494 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 

Compilação de Casos.
495 Anteriormente citado. As informações sobre este caso foram obtidas do Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º HA001) e de um especialista tailandês. Para acesso aos detalhes 
dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.7 da Compilação de Casos.
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famílias das vítimas são inocentes facilitadoras do tráfico, quando elas próprias acreditam 
nos artifícios dos traficantes e esperam que eles melhorem o destino das vítimas. Nesses 
casos, e especialmente quando os membros da família são vulneráveis, os Tribunais podem 
achar difícil decidir se foram vítimas do engano ou participantes ativos. Veja também a 
seção 3.2.5.11 sobre relacionamentos familiares como fonte de vulnerabilidade.

Em um caso de exploração sexual, López López (Argentina),496 uma das vítimas era a filha 
do réu e a outra vítima era sua sobrinha. Embora ambas as vítimas se contradissessem 
grosseiramente em seus depoimentos em comparação com as declarações que deram 
durante a investigação, o Tribunal expressou sua compreensão dos efeitos que o 
relacionamento familiar teve sobre o comportamento das vítimas. O Tribunal considerou 
que se poderia presumir que essas vítimas provavelmente não contariam a verdade para não 
causar dano à acusada. Deve-se notar que as provas do caso não se basearam unicamente 
no depoimento dessas vítimas e incluíram uma avaliação psicológica especializada de 
uma delas, que revelou indicadores de abuso psicoemocional e sexual. Os réus foram 
considerados culpados de tráfico de pessoas de menores e acusações relacionadas.

“É comum que esse tipo de pessoa (vítima de tráfico de pessoa), por causa de sua grande 
vulnerabilidade, pareça relutante em dizer a verdade ou prestar depoimentos totalmente 
coerentes. Mas neste caso específico, as vítimas não são apenas vítimas de tráfico, mas 
também filha e sobrinha da senhora LLL, o que acrescenta um elemento extra que explica 
por que elas não estão dizendo a verdade. Se ela nos dissesse a verdade, ela iria expor sua 
mãe ao risco de uma pena de dez anos ou mais. Então ela tem um argumento adicional, 
compreensível e válido para mentir.”

López López e Novello, TOCF II, Córdoba, 13/06, Argentina. Tradução fornecida pelo Sr. Marcello Columbo, um 
especialista da Argentina.

No caso de exploração sexual, Okafor (Nigéria),497 existia uma relação de parentesco entre 
uma das vítimas e a acusada, que era a mãe biológica da vítima. A vítima inicialmente 
relutou em testemunhar. O promotor lidou com isso continuamente. Ele tranquilizava a 
testemunha e reformulava algumas questões, em vista de sua tenra idade e baixo nível 
de educação, a fim de ajudar a vítima a prestar um testemunho imparcial. O Tribunal 
concluiu que a relação entre a filha e a mãe não afetou a credibilidade do depoimento da 
vítima. A ré foi considerada culpada de três acusações de tentativa de organizar viagens ao 
exterior para promover a prostituição.

No Caso n.º 1685/2010 (Egito),498 os pais facilitaram o abuso sexual de sua filha menor 
casando-a, por meio de um contrato matrimonial falso, com uma pessoa na faixa dos 
oitenta anos e, posteriormente, não atenderam seus pedidos de socorro quando ele a 
abusou sexualmente e a espancou. Por causa disso, a vítima ameaçou cometer suicídio. 
De acordo com uma solicitação do Ministério Público, o Grande Mufti do Egito apresentou 
o seguinte Fatwa499 para o Tribunal:

______________
496  Anteriormente citado.
497  Anteriormente citado.
498 Anteriormente citado. O caso inclui uma decisão do Tribunal de Primeira Instância do Tribunal Penal da 

Província de Gizé e uma decisão do Tribunal de Cassação ordenando um novo julgamento e foi resumida e analisada 
por um perito egípcio.

499 Fatwa é uma opinião religiosa emitida por um especialista (mufti) que demonstra uma decisão dentro da lei 
islâmica baseada em provas, como uma resposta a uma questão específica.
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“Há um ljmaa (consenso) entre estudiosos islâmicos de que a justiça é um requisito para 
a tutela, de modo que a tutela não possa ser estabelecida para um pai imoral (corrupto), e 
forçar sua filha a se casar com uma pessoa incompatível é um sinal da imoralidade de um 
guardião. E que esse tipo de casamento desconsidera a compatibilidade, e não tem o mínimo 
respeito pela humanidade, é um sinal da imoralidade do guardião, que consequentemente 
anula sua tutela e anula este tipo de contrato de casamento, por falta dos requisitos e 
fundamentos reais do casamento.

Condenando o comportamento dos pais em relação a sua filha, o Grande Mufti declarou:

“Quando a filha buscou a proteção de seus pais (como resultado do abuso sexual de que 
sofria), eles a decepcionaram terrivelmente”.

Caso n.º 1685-2010, o Tribunal Criminal de Giza, um novo julgamento ordenado pelo Tribunal de Cassação, 
Egito.

O Tribunal baseou sua decisão na opinião religiosa do Grande Mufti e condenou os pais 
por facilitarem a exploração em conformidade com o artigo 291 do Código Penal sobre tráfico 
de crianças e exploração da vítima. A decisão do Tribunal de Primeira Instância anulou 
o casamento, invalidou o contrato de casamento, condenou os pais e sentenciou ambos 
a um ano de prisão após a aplicação do artigo 17 do Código Penal, que permite ao juiz 
atenuar a pena. No entanto, o Tribunal de Cassação ordenou um novo julgamento como 
resultado de falhas no veredito e o caso foi enviado para um novo julgamento. Nenhum 
recurso foi apresentado ao Tribunal de Cassação.

Em Grigore (Alemanha),500 a prima da vítima lhe ofereceu um emprego para cuidar de 
idosos na Alemanha. A vítima não acreditou inicialmente nela e pensou que a ré estava 
tentando enganá-la para engajá-la em prostituição. O tio da vítima assegurou que a oferta 
era legítima. Baseando-se nas garantias do tio, a vítima foi para a Alemanha e foi forçada 
a se prostituir. Ambos a prima e o tio foram condenados por tráfico por meio de engano.501

Em Afolabi (Estados Unidos),502 a ré traficou mais de vinte garotas da África Ocidental 
para os Estados Unidos com o propósito de trabalho forçado em seus salões de beleza, 
pedicure e manicure, bem como exploração sexual forçada. A ré era a tia biológica de várias 
vítimas. O Tribunal a condenou por tráfico com relação a trabalho forçado, conspiração 
para abrigar imigrantes ilegais, conspiração para cometer fraude de visto e contrabando 
de estrangeiros ilegais.

Siliadin (Tribunal Europeu dos Direitos Humanos)503 é um exemplo de cumplicidade 
possivelmente inocente de membros da família no processo de tráfico de pessoas. Assim, 
o pai da vítima fez o arranjo inicial e seu tio a incentivou a retornar à situação de abuso. 
Além disso, pelo menos um desses parentes testemunhou a favor dos acusados durante 
um dos julgamentos.

Um caso que destaca as dificuldades que os Tribunais enfrentam quando tentam avaliar 
o papel dos familiares das vítimas é o Caso n.º 8959-2012 (Egito),504 no qual o Tribunal 
de Primeira Instância absolveu pais cujas filhas foram prostituídas por meio de contratos 
de casamento falsos, ao passo que o Tribunal de Cassação ordenou um novo julgamento 
nesta base, entre outros. O Tribunal de Primeira Instância aparentemente aceitou a

______________
500 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.10 da 

Compilação de Casos.
501 Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.7 da Compilação de Casos.
502 Anteriormente citado.
503 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.9 da 

Compilação de Casos.
504 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.8 da 

Compilação de Casos.
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alegação dos pais de que eles não sabiam que os casamentos eram uma farsa e também 
deve ter considerado a situação financeira difícil deles, que foi explorada pela rede de 
traficantes. Além disso, pareceu adotar uma suposição de que, como pais, gostariam 
que suas filhas se casassem através de canais legítimos e não teriam intencionalmente 
conspirado para envolvê-las em prostituição. Por outro lado, o Tribunal de Cassação, na 
sua decisão, parece expressar uma dúvida sobre a inocência dos pais, talvez levando em 
conta o fato de que as vítimas foram exploradas várias vezes. Curiosamente, a lei egípcia 
de tráfico expressamente afirma que, no que se refere aos menores, o consentimento da 
pessoa responsável pelo menor é irrelevante, assim, reconhecendo a possibilidade da 
cumplicidade dos pais e dos tutores neste crime.

Cumplicidade familiar no tráfico e crimes correlatos

A cumplicidade da família no tráfico e crimes correlatos não é um fenômeno raro. Essa 
cumplicidade pode ser ingênua, com o membro da família que acredita que o traficante vai 
mudar a vida da vítima para melhor, OU pode ser com intenção criminosa.

Cumplicidade familiar pode criar as seguintes complexidades:

• Tendência da vítima a acreditar no membro da família e, assim, permitir ser traficada, 
mesmo que inicialmente desconfie que a oferta não é de boa-fé

• Desconhecimento por parte da vítima que ela foi vitimada

• Falta de vontade da vítima para depor contra o membro da família

• Dificuldade em decidir se o familiar é uma vítima ingênua que foi enganada ou se é um 
traficante

Casos com familiares como réus podem exigir tratamento especial:

• Um tratamento particularmente compreensivo da vítima pelo Tribunal

• Um entendimento do Tribunal da influência da relação familiar da vítima no

depoimento

• A reformulação de questões pela acusação e/ou Tribunal

• Apresentação de provas que não sejam o depoimento da vítima

• Apresentação de depoimento de um especialista

3.3.6 Comportamento da vítima ao longo do processo de tráfico

O comportamento da vítima pode apresentar problemas na obtenção de condenações em 
casos de tráfico. Na seção 2.2 sobre “Depoimento da Vítima”, discutimos o comportamento 
da vítima no contexto do processo de julgamento e descobrimos que isso pode enfraquecer 
um caso. Esta seção, por outro lado, dedica-se ao comportamento da vítima no decorrer do 
processo de tráfico. Isso pode incluir não prestar queixa imediatamente, não fugir quando 
surgir uma oportunidade, retornar a um empregador abusivo e até mesmo consentir à 
exploração grave. Enquanto todas essas formas de comportamento são geralmente vistas 
pelos Tribunais como comprometedoras sobre a credibilidade das vítimas, casos em todo o 
mundo mostram que esses padrões de comportamento são comuns em casos de crimes de 
tráfico e crimes correlatos. A fim de lidar com essa realidade, os Tribunais têm encontrado 
várias soluções e não têm contestado a credibilidade somente com base nessas questões, 
mas a analisam no contexto da totalidade das circunstâncias que a envolvem.

Como dito acima, grande parte desse comportamento gira em torno do consentimento 
aparente ou não da vítima para com o crime — um tópico que é abordado diretamente na 
seção 4.4, que é dedicada ao consentimento da vítima.
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3.3.6.1 Fracasso em fugir ou procurar ajuda

Há muitas vezes uma expectativa, implicitamente ou explicitamente, de que uma vítima 
legítima de crime naturalmente procuraria ajuda ou fugiria na primeira oportunidade. 
Quando as vítimas fracassam em agir desta forma, às vezes, os Tribunais impugnam sua 
credibilidade.

Entretanto, a análise dos casos em todo o mundo revela que este é um comportamento 
típico para vítimas de tráfico e crimes correlatos, e que as razões para tal podem não ser 
necessariamente falta de credibilidade. Deve-se observar que estes casos podem incluir 
ambos, os que a vítima claramente não consentiu com o crime e aqueles em que ela 
aparentemente consentiu.

Assim, embora em alguns casos os Tribunais considerem que esse comportamento 
enfraquece a credibilidade da vítima, na maioria deles, examinam cuidadosamente todas 
as circunstâncias envolvidas para avaliar sua importância.

Condenação, apesar da vítima não tentar fugir

Em muitos casos, apesar do fracasso da vítima em fugir na primeira oportunidade, as 
condenações por tráfico e crimes correlatos foram confirmadas.

Em alguns casos em que as vítimas não conseguiram fugir, o contexto é de violência 
evidente, o que cria, claramente, um impedimento para a fuga. Tal foi o caso de Samaesan 
(Tailândia),505 no qual o réu espancou as vítimas, as cortou com facas e as torturou com 
choques elétricos. De acordo com o Tribunal, esse ambiente deixou as vítimas com medo 
de fugir, mesmo quando tiveram a oportunidade. O réu foi condenado por tráfico para 
exploração laboral, tráfico cometido por um grupo de crime organizado e outras acusações.

No entanto, mesmo quando os casos não incluem esse tipo de violência, o fracasso em 
fugir não necessariamente impede uma condenação.

Em Kovacs (Austrália),506 a vítima trabalhava em um restaurante, em contato com o 
público diariamente, e ainda levou cinco meses para fugir. O Tribunal entendeu que o fato 
de que ela não se encontrava “aprisionada em local trancado e vigiado” ou sob “propriedade 
total” é um indicativo do nível de controle sutil que Kovacs exercia sobre ela. De fato, 
quando perguntado por que ela não tentou fugir ou relatar a situação (inclusive estupros) 
para os familiares, ela disse que não o fez pela vergonha que ela e sua mãe passariam 
perante a sociedade filipina. A decisão destacou que, apesar da aparente liberdade de uma 
pessoa para fugir, ela ainda pode ser escravizada por uma série de fatores mais sutis.

Em Giulani (Israel),507 a vítima filipina não tentou fugir mesmo quando surgiram 
oportunidades. O Tribunal decidiu que este comportamento não é uma razão por si só 
para negar o crime de manter uma pessoa sob condições de escravidão. Ao decidir, o 
Tribunal mostrou consciência do fato de que muitas vezes as vítimas provêm de populações 
vulneráveis, como ilustram os fatos do caso que diz respeito a uma jovem estrangeira que 
não conhece o país ou seus arredores, cujo passaporte foi confiscado, que foi ameaçada 
de ser presa se deixasse a casa e tinha apenas uma amizade em Israel. Para ela, a fuga

______________
505 Anteriormente citado.
506 Anteriormente citado.
507 Anteriormente citado. Note que este caso está pendente de recurso no Supremo Tribunal.
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era um passo drástico e ela vivia na esperança de que as condições melhorassem. Por outro 
lado, o Tribunal considerou que, caso se comprove que a vítima tinha uma oportunidade 
contínua de fugir ao longo do tempo e não o fez, isso pode enfraquecer o elemento “privação 
de liberdade”, necessário para comprovar o crime.

Em Sieders (Austrália),508 o fracasso das vítimas em fugir de um bordel não impediu a 
corte de apelações de confirmar a condenação por servidão sexual, embora a fuga não 
fosse absolutamente impossível. O Tribunal considerou circunstâncias como a pressão 
social ou moral e até mesmo uma limitação por causa de recursos econômicos ou das 
próprias habilidades pessoais. O Tribunal acrescentou que não havia nenhuma obrigação 
em uma vítima fugir na primeira oportunidade a fim de classificar o caso como sendo 
de servidão sexual. É importante frisar que este caso não incluiu violência evidente ou 
aprisionamento em local trancado e vigiado.

Em Bradley (Estados Unidos),509 dois homens residiam na propriedade dos réus e eram 
pagos abaixo do salário mínimo para trabalhar em uma madeireira dos réus. As vítimas 
não foram mantidas aprisionadas em local trancado e vigiado, mas foram dissuadidas, por 
meio de ameaças, a não fugir. Os réus intimidavam as vítimas dizendo o que eles estavam 
planejando fazer ao último empregado que fugiu. Embora as vítimas não tenham fugido 
na primeira oportunidade, as condenações dos acusados por trabalho forçado e crimes 
correlatos foram confirmadas.

Em um caso de exploração laboral, Farrell (Estados Unidos),510 as vítimas não tentaram 
fugir mesmo que tivessem empregos em locais que ficassem sem supervisão dos réus e 
muitas vezes caminhavam de e para estes postos de trabalho sem supervisão. Isso não 
impediu uma condenação por servidão por dívida ou por retenção de documentos.

Em Sabhnani (Estados Unidos),511 as duas vítimas não deixaram as instalações onde 
foram abusadas, nem tentaram fugir durante os períodos de dois meses em que os acusados 
deixavam o condado anualmente. Ao analisar os fatos do caso, o Tribunal explicou que um 
perpetrador disse a uma vítima que a polícia iria matá-la se ela deixasse o local e que seu 
marido seria preso na Indonésia. Sua incapacidade de escapar não impediu a confirmação 
da condenação por trabalho forçado, servidão por dívida e outros crimes.

Em Bibbs (Estados Unidos),512 o réu, em recurso, alegou que sua condenação por servidão 
involuntária não era apropriada porque as vítimas admitiram que tiveram uma ou mais 
oportunidades de evitar continuar prestando serviço ao acusado. O Tribunal considerou 
que o Estado tinha confirmado a sentença por ter provas suficientes. Uma das provas 
incluía várias vítimas em depoimento que relataram terem tentado fugir em uma ou 
mais ocasiões e foram impedidas de fazê-lo, que foram espancadas por tentar fugir e 
ameaçadas caso tentassem escapar. Uma das vítimas testemunhou que ela não deixou de 
ser empregada do réu porque temia sofrer agressões físicas por parte dele.

Ver também um caso holandês decidido por um Tribunal de Recurso e, posteriormente, 
pelo Supremo Tribunal, ECLI:NL:HR:2015:1100 (Países Baixos)513 e ECLI:NL:GHARL: 
2013:8522 (Países Baixos),514 o Tribunal decidiu que a mera possibilidade de uma vítima 
fugir de sua situação, como demonstrado pelo fato dela viajar para o exterior várias vezes,

______________
508 Anteriormente citado. 
509 Anteriormente citado.
510 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 

Compilação de Casos.
511  Anteriormente citado. 
512 E. U. A. vs. Bibbs, 564 f. 2d 1165 (5º Cir. 1977), Estados Unidos da América. Consulte o Índice de todos os casos.
513 Anteriormente citado. 
514 Anteriormente citado.
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não é suficiente para provocar a absolvição de um réu sob acusações de tráfico.515

Como os casos citados acima demonstram, ao avaliar o peso das provas relativas ao 
fracasso de uma vítima em fugir, os Tribunais tendem a levar em consideração todas as 
circunstâncias para entender o comportamento da vítima. Como regra, eles não contestam 
automaticamente a credibilidade da vítima apenas com base nisso.

Considerando o fracasso da vítima em fugir no contexto da sentença

A jurisprudência demonstra que o fracasso de uma vítima em fugir pode ser uma 
consideração importante ao determinar a sentença em um caso de tráfico de pessoas. No 
entanto, em vez de ser considerado um fator atenuante, os Tribunais podem considerar 
o fato de que a vítima não conseguiu fugir apesar da oportunidade de fisicamente fazê-lo, 
como um fator agravante. Tal cenário pode ser interpretado como sendo uma manifestação 
clara do fato de que o desejo da vítima foi violado pelo explorador.

Em Chen (Reino Unido),516 o réu Chen foi declarado culpado e foi condenado por tráfico 
dentro do Reino Unido para fins de exploração sexual e acusações relacionadas. Embora 
as vítimas não tenham sido trancadas e poderiam ter fugido das instalações, isso não 
serviu como um fator atenuante durante a sentença, mas sim como um fator agravante 
pelo qual a corte entendeu que a liberdade das vítimas havia sido privada por meio das 
ameaças do réu, e pela exploração de suas vulnerabilidades.

Em um caso de exploração laboral, Connors (Reino Unido),517 o Tribunal, ao comentar 
as provas, contextualizou o fracasso de algumas vítimas em fugir ao entender que 
“elas perderam a força de vontade necessária para sair. Como fui informado, elas até 
consideravam a vida de um trabalhador não remunerado como preferível à vida nas 
ruas”.518 Os réus foram condenados por manter outras pessoas em escravidão ou servidão 
ou exigir que elas realizassem trabalho forçado ou obrigatório.

3.3.6.2 Retorno a um empregador violento

À primeira vista, o comportamento pelo qual uma suposta vítima retorna a um empregador 
violento pode ser considerado comprometedor para a sua credibilidade, sob a suposição de 
que se um crime hediondo foi cometido contra ela, a vítima não teria aparentemente de forma 
voluntária voltado para a mesma situação. No entanto, nos casos de tráfico de pessoas ao 
redor do mundo onde esse tipo comportamento foi identificado, não necessariamente houve 
a absolvição dos réus. Os seguintes casos abaixo geraram condenações mesmo diante de 
tal comportamento da vítima. O raciocínio dos Tribunais nesses casos é instrutivo.

Em Khan (Reino Unido),519 o procurador-geral recorreu às sentenças dos réus como sendo 
excessivamente brandas para condenações de conspiração por traficar pessoas com o fim 
da exploração. Os réus eram donos de um restaurante no Reino Unido e recrutaram nove 
homens do Oriente Médio e do subcontinente indiano para trabalhar para eles. Embora

______________
515 Para obter uma descrição mais completa deste caso, consulte a seção 3.3.1 sobre “A liberdade da vítima para ir e vir”.
516 Anteriormente citado. 
517 Anteriormente citado.  Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.11 da 

Compilação de Casos.
518 Ibid. no parágrafo 39.
519 R. vs. Khan [2010], EWCA crim. 2880 O caso está disponível em http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/

Crim/2010/2880.html.
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as condições de trabalho fossem miseráveis e as vítimas terem sido agredidas verbalmente, 
elas retornaram à situação abusiva após terem sido autorizadas a voltar para casa. Apesar 
disso, o Tribunal confirmou as condenações. Ao fazê-lo, o Tribunal analisou a explicação 
das vítimas e o subtexto por trás, desta forma:

“Eles disseram que foi prometido que suas condições de trabalho seriam melhoradas e o 
comportamento dos réus em relação a eles mudaria. Eles foram levados a acreditar que eram 
valorizados como funcionários ... A explicação subentendida, mas clara, para o porquê os 
trabalhadores estavam preparados para retornar ao risco de submissão e desamparo foi o 
contraste entre a situação econômica das famílias que eles deixaram para trás e até mesmo 
a expectativa abalada de um emprego no Reino Unido. Eles precisariam pedir dinheiro 
emprestado para financiar seu retorno ao Reino Unido e, nesse processo, seriam conduzidos, 
ainda mais, a uma dependência da boa vontade dos infratores”.

R. vs. Khan [2010], EWCA Crim. 2880, no parágrafo 18.

Outro exemplo das vítimas que retornaram a um empregador violento ocorreu no caso 
de Farrell (Estados Unidos).520 Nesse caso, os réus foram condenados por servidão por 
dívida, servidão por retenção de documentos e acusações relacionadas, por trazer nove 
trabalhadores filipinos para trabalharem como faxineiros em um hotel de propriedade dos 
réus e empregá-los sob condições abusivas, entre elas servidão por dívida. Em um ponto, 
as vítimas retornaram para as Filipinas, mas depois voltaram para os Estados Unidos para 
trabalhar novamente para os réus. Os réus foram condenados mesmo assim. A seguir, a 
explicação do Tribunal de Segunda Instância ao confirmar as condenações dos réus:

“O fato de que os trabalhadores deixaram o país e em seguida retornaram não significa 
automaticamente que seu emprego era voluntário.... os trabalhadores não teriam sido 
capazes de pagar suas dívidas trabalhando nas Filipinas, e acreditavam que os [réus] os 
prejudicariam fisicamente se não pagassem. Portanto, um júri sensato poderia concluir que 
os trabalhadores acreditavam que não tinham escolha senão retornar aos Estados Unidos 
[sic] e não o fizeram espontaneamente.”

E. U. A. vs. Farrell, 563 F.3d 364 (2009).

Em Urizar (Canadá),521 a vítima escapou muitas vezes e em seguida voltou após o réu 
pressioná-la a fazê-lo. O Tribunal não apresentou nenhuma conclusão explícita sobre esse 
ciclo de fuga e retorno ao réu, em sua análise de credibilidade, mas tal fato foi mencionado 
como parte dos fatos do caso. O réu foi condenado por tráfico e outros crimes.

Veja também ECLI:NL:RBROE:2010:BO4108 (Países Baixos),522 em que os trabalhadores 
estrangeiros sem permissão para trabalho foram recrutados para os Países Baixos para 
trabalhar em uma plantação de cogumelos, recebendo uma remuneração muito baixa. 
Enquanto eles estavam livres para retornar à Polônia, o réu só os pagou em sua integralidade 
quando voltaram da Polônia para sua fazenda. Assim, o réu usou o salário devido a eles 
como garantia de seu retorno. O réu foi condenado por tráfico de pessoas e exploração.

Veja também I. (Áustria),523 onde o réu foi condenado por tráfico de pessoas sob 
circunstâncias agravantes e outras acusações. Embora uma das vítimas tenha retornado

______________
520 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 

Compilação de Casos. 
521 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.2 da 

Compilação de Casos. 
522 Anteriormente citado. 
523 Anteriormente citado.
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para o réu, o Tribunal não impugnou a sua credibilidade com base nisso, mas ao contrário, 
encontrou uma explicação no fato que ela temia que ele levaria suas ameaças adiante. As 
ameaças eram de matar seu filho e incendiar sua casa, em seu país natal.

Mais uma vez, o raciocínio dos Tribunais revela que eles não tendem a automaticamente 
descartar a credibilidade da vítima com base em seu retorno a uma situação de abuso. 
Eles preferem olhar para a totalidade das circunstâncias agravantes em um esforço 
para compreender as pressões vivenciadas pelas vítimas, mesmo que elas não sejam 
acompanhadas de força física.

3.3.6.3 Prostituição voluntária anterior

Em alguns casos, são introduzidas provas pelas quais supostas vítimas de tráfico 
voluntariamente se envolveram em prostituição antes de serem traficadas. Esta é uma 
tentativa de provar que o que é alegado como tráfico nada mais é do que a prostituição 
voluntária a que as supostas vítimas consentiram. Para combater isso, determinadas 
legislações nacionais524 explicitamente consideram qualquer prova que se sustente na 
prostituição voluntária prévia de supostas vítimas de tráfico irrelevante. Além disso, como 
os casos citados abaixo demonstram, Tribunais de jurisdições que não têm disposições 
explícitas em suas leis também chegaram à mesma conclusão.

Existem vários casos desse tipo nos Estados Unidos da América.525 Em Cephus (Estados 
Unidos),526 o Tribunal decidiu que seria irrelevante permitir que a defesa dos acusados 
interrogasse uma suposta vítima sobre sua prostituição voluntária anterior. Os réus foram 
condenados por várias ofensas, entre elas tráfico sexual pelo uso da força, fraude ou 
coerção. O Tribunal, no recurso, explicou sua decisão da seguinte forma:

“Mas o depoimento a ser extraído pelo interrogatório seria irrelevante. Mesmo que não 
houvesse feito promessas para a vítima, isso não seria prova de que ela tenha consentido 
a ser espancada e de não receber nenhuma parte dos valores pagos pelos clientes que ela 
servia. E mesmo se ela soubesse, pela sua prévia experiência, que [o réu] provavelmente iria 
bater nela, ainda assim era um crime que ele cometia. E finalmente, o fato de ela ter sido 
prostituta antes não sugere que ele não tenha batido e a ameaçado - esse era seu modus 
operandi e não há prova de que ele abriria uma exceção para [a vítima]. ”

E. U. A. vs. Cephus, 2012, WL 2609316 (C.A.7 (IND.)), 6 de julho de 2012, Tribunal de Apelações dos Estados 
Unidos, 7ª Vara, Estados Unidos da América, Parágrafo 4.

A inadmissibilidade de provas [i.e. prostituição voluntária anterior] foi confirmada em Roy 
(Estados Unidos).527 O réu entrou com recurso contra a sua condenação por tráfico com 
uso da força, coerção ou fraude alegando que o Tribunal de Primeira Instância deveria

______________
524 Ver Filipinas, Um Ato Para Instituir Políticas Para Eliminar o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e 

Crianças (An Act to Institute Policies to Eliminate Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Republic Act), 
Decreto da República 10364, 2012, seção 17-B: “O comportamento sexual passado ou a predisposição sexual de 
uma pessoa traficada é considerada inadmissível em evidência com a finalidade de provar o consentimento da vítima 
para se envolver em comportamentos sexuais, ou para provar a predisposição, sexual ou não, de uma pessoa traficada.”

525 Deve-se observar que a Regra 412 das Regras Probatórias dos Estados Unidos da América limita a relevância 
desse tipo de prova.

526 E. U. A. vs. Cephus, 2012, WL 2609316 (C.A.7 (IND.)), 6 de julho de 2012, Tribunal de Apelações dos Estados 
Unidos, 7ª Vara, Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA130).

527 E. U. A. vs. Roy, 2013, WL 5673419 (Ark. E.D.), 15 de outubro de 2013, Tribunal Distrital para o Distrito Leste 
de Arkansas, Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico 
de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA149).
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ter admitido as provas que a vítima havia se envolvido em prostituição antes e depois dele 
explorá-la. O Tribunal, citando Cephus, declarou que essa prova era inadmissível.

Em Maksimenko (Estados Unidos),528 um caso que envolveu o trabalho forçado de várias 
mulheres como strippers em um clube de striptease de Detroit, o governo peticionou para 
limitar provas do comportamento sexual anterior das vítimas que testemunharam. O 
Tribunal concordou em fazê-lo, afirmando que:

“Na ausência de uma demonstração de relevância, a investigação sobre o histórico sexual 
de uma mulher com outras pessoas que não o réu é expressamente proibida de acordo com 
as [regras probatórias dos Estados Unidos]. E seria particularmente apropriado proibir que 
o réu fizesse uma investigação extensa sobre a profissão de cada mulher para estabelecer 
o consentimento implícito, uma vez que elas foram compelidas pelo réu a trabalhar como 
dançarinas de striptease e, de acordo com o governo, se engajar em comportamento sexual 
no palco e em quartos privados.”

E. U. A. vs. Maksimenko, 2007, E. U. A. Dist. LEXIS 10056; 2007 WL 522708, 8 de março de 2006, Tribunal 
Distrital do Distrito Oriental de Michigan, em 7.

Em McIvor e Tanuchit (Austrália),529 mulheres tailandesas levadas para a Austrália para 
se envolver em prostituição tinham sido anteriormente prostitutas na Tailândia. Este fato 
não impediu uma condenação sob a acusação de escravidão. O mesmo vale para Wei 
Tang (Austrália).530

Em um caso de exploração sexual Laojindamanee (Fiji),531 em suas instruções aos 
assessores, o Tribunal mencionou que:

“antes de deixar as provas das duas garotas, há apenas uma coisa que eu devo mencionar. 
Três dos advogados de defesa sugeriram às meninas que elas trabalhavam para um clube de 
striptease e que se venderam por dinheiro e que elas tinham viajado no exterior para praticar 
sexo anteriormente. Não houve provas apresentadas para comprovar isso e, portanto, as 
meninas nunca deveriam ter sido perguntadas sobre essas questões. Peço que não considere 
as insinuações feitas pelo advogado. É uma justificação prejudicial que nunca deveria ter 
sido levantada”.

O Estado vs.  Phanat Laojindamanee e outros, Processo Penal n.º HAC323 de 2012, o Supremo Tribunal de Fiji 
em Suva, 13 de dezembro de 2012, Fiji.

Veja também I. (Áustria), em que uma vítima tinha se envolvido voluntariamente na 
prostituição na Bulgária antes de chegar à Áustria e havia concordado em ser uma 
prostituta na Áustria. No entanto, o Tribunal condenou o acusado por tráfico de pessoas 
sob circunstâncias agravantes. O Tribunal constatou que a vítima agiu sob a impressão de 
que ela iria receber 50% dos ganhos, mas na realidade isso não aconteceu.

______________
528 E. U. A. vs. Maksimenko, 2007, E. U. A. Dist. LEXIS 10056; 2007 WL 522708, 8 de março de 2006, Tribunal 

Distrital do Distrito Oriental de Michigan, Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA022).

529 R. vs. McIvor e Tanuchit, 2010, NSWDC 310, 28 de outubro de 2009, Nova Gales do Sul, Tribunal Criminal 
de Apelação, Austrália. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º AUS014).

530  Anteriormente citado.
531  Anteriormente citado.
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3.3.6.4 A vítima ingênua ou negligente

Em alguns casos, as vítimas podem parecer ingênuas, influenciáveis ou até mesmo 
negligentes. Às vezes, a ingenuidade ou a negligência podem levar os Tribunais a 
contestar a credibilidade da vítima. No entanto, como visto no caso de outras formas de 
comportamento da vítima, os Tribunais tendem a explorar a totalidade das circunstâncias, 
a fim de avaliar o significado desse tipo de comportamento da vítima.

Em Grigore (Alemanha),532 por exemplo, a vítima era uma vítima antiga de tráfico. Apesar 
de, com base em sua experiência anterior, ela inicialmente ter suspeitado que ela poderia 
ser novamente submetida à exploração sexual, ela acabou acreditando no réu depois que 
seu tio a convenceu que desta vez ela não precisava se preocupar. Mais uma vez, ela foi 
submetida à exploração sexual. Mesmo que se argumente que ela deveria ter sido mais 
esperta, o Tribunal, contudo, condenou o réu.

Outro exemplo de vítimas aparentemente “negligentes” pode ser encontrado em K.P.4/05 
(Sérvia).533 Às vítimas, duas jovens mulheres ucranianas, foram prometidos empregos na 
Alemanha. Elas inicialmente não acreditaram na oferta e perguntaram se havia prostituição 
envolvida. No entanto, os réus asseguraram-lhes que os trabalhos só envolveriam dança 
exótica e cuidados infantis. Ao fazê-lo, os acusados conseguiram enganar as vítimas e as 
trouxeram para a Sérvia. Os réus então planejavam levar as vítimas para Itália e vendê-
las para fins de exploração sexual. As vítimas foram resgatadas na Sérvia, antes que a 
exploração ocorresse. Os réus foram condenados por tráfico de pessoas, embora pode-
se argumentar que suas suspeitas iniciais e um recrutamento subsequente, no entanto, 
exibiram negligência ou extrema ingenuidade.

Em LB-2012-63028 (Noruega),534 os réus entrevistaram cerca de cinquenta mulheres 
nas Filipinas para um trabalho de au-pair na Noruega. Então, eles trocaram uma série de 
e-mails e bate-papos com as vítimas durante um longo período, sendo que a maioria dessas 
conversas foram realizadas pelos réus. Nos primeiros e-mails, nos quais o relacionamento e 
a confiança eram alimentados com as vítimas, não havia menção ou indício de que serviços 
sexuais seriam necessários. Os e-mails perguntavam sobre as famílias das vítimas e como 
as vítimas se sustentavam. Depois de um tempo, foi solicitado que as vítimas enviassem 
fotos de si mesmas. Posteriormente, ao longo da troca de bate-papos e e-mails, o réu foi 
deixando cada vez mais claro que serviços sexuais seriam necessários. No entanto, as 
vítimas concordaram em ir para a Noruega. A primeira vítima chegou seis meses mais cedo 
do que a segunda e foi obrigada a ter relações sexuais com o réu. A vítima testemunhou 
que, embora soubesse que isso aconteceria, ela esperava que não acontecesse. A segunda 
vítima, que chegou seis meses depois, recusou-se a se envolver em relações sexuais. Os 
réus foram condenados por tráfico de pessoas, embora pode-se argumentar que seus 
comportamentos apresentassem negligência ou ingenuidade.

Embora esses casos não tratassem explicitamente da negligência ou ingenuidade da 
vítima na questão de credibilidade, o fato de os Tribunais terem condenado mesmo assim 
é indicativo de que isso não influenciou em suas decisões finais.

3.3.6.5	 Atos	ilegais	cometidos	durante	o	tráfico

Às vezes, no decorrer da experiência de tráfico, as vítimas de tráfico de pessoas cometem 
crimes. Isso pode ser visto em casos em todo o mundo e pode aparentemente levar Tribunais 

______________
532 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.10 da 

Compilação de Casos.
533 Anteriormente citado.
534 Anteriormente citado.
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a contestar a credibilidade de tais vítimas. No entanto, em vários casos, Tribunais de todo 
o mundo condenaram os réus. Uma forma comum de ilegalidade é o uso de passaportes 
ou vistos falsos ou fraudulentos. Por exemplo, em Anos (Filipinas),535 as vítimas viajaram 
para a Malásia com passaportes falsos; em Wei Tang (Australia),536 as vítimas tailandesas 
viajaram para a Austrália com vistos de turista que foram obtidos sem revelar o verdadeiro 
propósito de suas viagens e, portanto, estavam na Austrália ilegalmente. Realmente, os 
fatos do caso mencionam que três das mulheres participaram de subterfúgios para obter 
esses vistos, embora a extensão do subterfúgio não seja clara. Em Ho e Anor (Austrália),537 
as vítimas vieram da Tailândia para a Austrália conscientemente usando documentação 
falsa. Em todos estes casos, apesar das ilegalidades cometidas pelas vítimas, os réus 
foram condenados por crimes de tráfico ou crimes correlatos.

Outro exemplo comum de ilegalidade é a permanência ilegal no país de destino. Isso 
aconteceu, por exemplo, em Siliadin (Tribunal Europeu dos Direitos Humanos).538 
Apesar do fato de que o status de imigração da vítima nunca foi regularizado pelos réus, 
isso não afetou sua credibilidade no Tribunal. Além disso, a maneira pela qual as vítimas 
são exploradas pode ser ilegal por si só: as vítimas podem ser forçadas a cometer crimes 
relacionados com drogas ilegais;539 roubar para seu traficante;540 serem forçadas a se 
prostituírem em jurisdições onde a prostituição é ilegal; ou serem obrigadas a mendigar 
onde a mendicância é uma ofensa criminal. Nesses casos, também, condenações podem 
ser alcançadas.

Um exemplo no qual o Tribunal não considerou a credibilidade da vítima enfraquecida pelo 
fato de estar envolvida em roubos é um caso holandês, que gira em torno de uma jovem 
vítima albanesa que foi vendida por seus pais ao réu com quem ela vivia em condições 
de exploração análogas à de escrava. Como parte de sua exploração, a vítima também foi 
forçada a cometer vários roubos. A vítima testemunhou no julgamento e o réu rebateu este 
testemunho com o argumento de que o depoimento da vítima não era confiável porque 
ela havia cometido roubos. Ele apresentou uma carta de amor como uma prova de que a 
vítima escreveu que ela havia cometido os roubos por vontade própria. O juiz não acreditou 
no réu e descobriu que a carta havia sido escrita sob coerção e que o réu havia forçado sua 
vítima a cometer os roubos a fim de enfraquecer a credibilidade de seu futuro depoimento 
contra ele. O réu foi condenado por tráfico de pessoas. Tanto o Tribunal de Segunda 
Instância quanto o Supremo Tribunal confirmaram o julgamento anterior.541

Além de cometer atos ilegais intimamente relacionados a sua própria exploração, em alguns 
casos, as vítimas de tráfico podem cometer atos ilegais porque se tornam traficantes que 
participam ativamente na exploração de outras pessoas.542 Esta Compilação de Casos

______________
535 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.6. 
536 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.3. 
537 Anteriormente citado. 
538 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.9 da 

Compilação de Casos.
539 R. vs. L. e outros [2013] EWCA Crim. 991, Reino Unido, no qual as condenações de três vítimas de tráfico por 

delitos relacionados a drogas foram anuladas em vista de novas informações sobre suas condições de vítimas de tráfico.
540 Ver ECLI: NL: RBMNE: 2013: 2679, Países Baixos, anteriormente citado, girando em torno de um avô que levou 

sua neta de 10 anos a realizar furtos.
541 O caso completo não estava disponível, mas é citado no Relator Nacional Holandês sobre Tráfico de Pessoas, 

Tráfico de Pessoas, Sétimo Relatório do Relator Nacional Holandês (Dutch National Rapporteur on Trafficking in 
Human Beings, Trafficking in human beings, Seventh Report of the Dutch National Rapporteur) (2010), parágrafo 248 
como citado na OSCE, Gabinete do Representante Especial e Coordenador, Políticas e recomendações legislativas 
para a implementação efetiva da disposição de não punição no que diz respeito às vítimas do tráfico para o combate 
ao tráfico de pessoas. Informações sobre o caso foram fornecidas por um especialista dos Países Baixos.

542 Veja, como exemplo, Garcia et al, 6 de março de 2008, Tribunal Penal de Recursos do Supremo Tribunal de 
Justiça da Colômbia. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC caso n.º COL005); Grigore (Alemanha), citado anteriormente; R. vs. D.S. [2005] VSCA 99, Austrália. 
O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º 
AUS009). Embora esses casos atestem o fato de que, algumas vezes, as ex-vítimas do tráfico se tornam traficantes 
ativos, elas não abordam a avaliação dos Tribunais sobre a credibilidade de tais ex-vítimas em julgamentos contra 
seus traficantes. Assim, sua utilidade é limitada a destacar a existência do fenômeno.
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aborda o comportamento ilegal por parte das vítimas de uma forma limitada, na medida 
em que esse comportamento pode colocar em dúvida sua credibilidade ou não. O assunto 
mais amplo de criminalização versus não criminalização de vítimas de tráfico não é tratado 
aqui. Esse é um assunto particularmente complexo543, ligado a muitas questões teóricas 
e práticas, que leva a uma variedade de orientações por parte dos Estados. Esse assunto 
vai além do escopo desta Compilação de Casos e possivelmente poderia ser abordado 
por uma próxima Compilação de Casos. No entanto, deve notar-se que as circunstâncias 
específicas do caso, que permitia e adotava uma abordagem de não criminalização das 
vítimas de tráfico de pessoas, podem impactar nas provas de várias maneiras. Em primeiro 
lugar, isso pode incentivar as vítimas a se identificarem; em segundo lugar, isso pode 
incentivar as vítimas a testemunhar; e finalmente, pode impactar na qualidade das provas 
da vítima, sob a suposição de que quanto mais segura uma vítima se sinta, melhor será o seu 
depoimento.

3.3.6.6 Comportamento individual: vítimas diferentes podem se comportar de forma diferente

As vítimas de tráfico podem reagir de maneiras diferentes aos crimes cometidos contra 
elas. Isso pode levantar dúvidas quanto a credibilidade daquelas que se comportaram 
de forma diferente das vítimas em situações similares. Na seção 2.2.1.4 “Fragilidades 
do depoimento da vítima/reações emocionais individuais” abordamos comportamentos 
individuais das vítimas no contexto do processo de justiça penal, ao passo que nesta 
seção abordamos tal comportamento no decorrer do crime de tráfico. Os casos abaixo 
fornecem alguns exemplos de situações em que diferentes comportamentos de várias 
vítimas durante o desenrolar do crime não impediram as condenações por crimes de tráfico 
ou crimes correlatos.

Em LB-2012-63028 (Noruega),544 duas vítimas reagiram de forma diferente às expectativas 
do réu de que elas se envolveriam em relações sexuais com ele. Enquanto uma manteve 
relações, apesar de sua relutância, a outra se recusou, embora ela tivesse entendido que isso 
seria exigido dela. O réu foi condenado por tráfico de pessoas.

Outro caso no qual as vítimas apresentavam reações diferentes para o mesmo tipo de 
exploração é Connors (Reino Unido),545 onde algumas vítimas fugiram, enquanto outras 
não. Os réus foram condenados por conspiração por exigir que pessoas realizassem 
trabalho forçado ou obrigatório.546

Um especialista salientou que as vítimas vêm em “muitas formas e tamanhos” e que não 
devemos deixar nossa opinião preconcebida de como uma vítima parece ou soa influenciar 
a nossa avaliação sobre sua credibilidade.

3.3.6.7 Crenças aparentemente irracionais

Às vezes, as vítimas acreditam nas declarações irracionais e evidentemente falsas dos 
traficantes, mesmo que uma pessoa aparentemente “sensata” tenderia a rejeitar ou duvidar

______________
543 Entre as questões que surgem estão: as outras defesas criminais presentes em leis nacionais são suficientes 

sem uma disposição específica? E deve tal disposição implicar a não criminalização ou apenas não punição? Para 
obter mais orientações, consulte o capítulo relevante sobre não criminalização no kit de ferramentas para o tráfico de 
pessoas do UNODC http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_6-1.pdf;bem 
como a Lei Modelo do UNODC contra o Tráfico de Pessoas (2009) (Art. 10). Veja também: Gabinete do Representante 
Especial e Coordenador para o Combate ao Tráfico de Pessoas, OSCE, 2013 “Recomendações políticas e legislativas 
para a implementação efetiva da disposição de não punição em relação às vítimas de tráfico”.

 544 Anteriormente citado.
 545 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.11 da Compilação de Casos.
 546 Veja também Mussry (Estados Unidos), citado anteriormente, onde o Tribunal considerou que as alegações du-

rante a acusação, se provadas verdadeiras, apoiariam a coerção necessária para sustentar as acusações de servidão 
por dívida e servidão involuntária, apesar do fato de que algumas das pessoas em situações de maneira semelhante 
às vítimas fugiram com sucesso, enquanto as vítimas não conseguiram.
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deles. Às vezes isso pode levar os Tribunais a duvidarem da credibilidade das vítimas e 
hesitar antes de condenar o suposto traficante por um crime tão grave. Por favor, observe 
que a palavra “aparentemente” é usada aqui para expressar o fato de que uma avaliação do 
que é irracional e do que é racional pode depender do olho de quem vê e exige uma avaliação 
subjetiva das crenças da vítima, particularmente onde crenças culturais ou religiosas 
estão envolvidas. Note-se que, em muitos destes casos, a utilização de declarações falsas, 
irracionais ou ameaças por traficantes pode estar relacionada ao seu abuso da posição de 
vulnerabilidade da vítima.547

Absolvição em um caso que inclui crenças irracionais

Em um desses casos, A.G.G.R. (Israel),548 a crença das supostas vítimas na ameaça do 
réu de que ele poderia lhes causar dano, por meio da força de seus poderes sobrenaturais, 
contribuiu para sua absolvição. O Tribunal não conseguiu entender como israelenses 
oriundos de contextos normativos acreditaram nas declarações do réu sobre seus poderes, 
e isso contribuiu para sua absolvição do crime de exploração de pessoas em condições de 
escravidão, embora tenha sido condenado por crimes sexuais.

Condenações em casos que incluem crenças irracionais

No entanto, os casos de tráfico de pessoas abaixo ilustram uma gama de situações as quais, 
apesar das crenças aparentemente irracionais das vítimas, os Tribunais, pelo contrário, 
aceitaram como um elemento que contribuiu para conduta criminosa dos traficantes, 
apoiando, assim, suas condenações. Tais crenças irracionais podem “aparentemente”, 
por exemplo, se dever ao fato de que uma vítima não nativa no país de destino se sente 
insegura e é, consequentemente, enganada facilmente, como resultado de sua falta de 
familiaridade com o ambiente, ou em casos em que  sua vulnerabilidade é deliberadamente 
abusada pelo traficante549 por causa de suas convicções religiosas, superstições ou crenças 
culturais, tais como a crença na bruxaria.

Os casos abaixo são aqueles em que as vítimas, que não eram nativas do país onde foram 
exploradas, eram ameaçadas de que se deixassem o local onde estavam, seriam mortas, 
torturadas ou deportadas, embora a crença nessa ameaça pareça irracional para qualquer 
um familiarizado com a aplicação das leis nos países em questão (Estados Unidos da América 
e Alemanha). No primeiro caso, Alzanki (Estados Unidos),550 os acusados ameaçaram a 
vítima, que era do Sri Lanka, que a polícia dos Estados Unidos iria atirar nela à primeira 
vista, se ela deixasse a casa. Apesar da irracionalidade “aparente” da ameaça, o Tribunal 
viu a testemunha como confiável, não obstante, incluiu sua acusação de ameaça. O réu 
foi considerado culpado de manter um empregado doméstico em servidão involuntária.

No segundo caso, (215) 3 St Js 723/05 (20/07) (Alemanha),551 a vítima etíope foi 
ameaçada que se ela deixasse o local seria deportada, espancada, torturada ou morta pelas 
autoridades alemãs racistas. O Tribunal mencionou isso como um método de controle 
utilizado pelos réus. Os réus foram condenados por tráfico de pessoas para exploração 
laboral.

______________
547 Ver Documento Temático do UNODC sobre o “Abuso de uma posição de vulnerabilidade e outros ‘meios’ no 

âmbito da definição de tráfico de pessoas”, 2012.
548 Anteriormente citado. Para uma descrição mais detalhada do caso, consulte a seção 3.2.2 sobre “ameaças 

aparentemente irracionais”.
549 Ver Documento Temático do UNODC sobre o abuso de uma posição de vulnerabilidade, anteriormente citado.
550 E. U. A vs. Alzanki, 54 F.3d 994 (1º Cir. 1995), Estados Unidos da América.
551 Processo (215) 3 St Js 723/05 (20/07) no Tribunal Distrital de Tiergarten em Berlim (20 de fevereiro de 2008), 

Alemanha. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º DEU005).
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Outros casos de ameaças irracionais se relacionam ao uso de “juju”552 (uma forma de 
bruxaria) para ameaçar as vítimas que creem nele. Esse é um exemplo de situações em 
que a irracionalidade está nos olhos de quem vê, já que “juju” é uma crença cultural entre 
todas as camadas da sociedade nigeriana553 e, como tal, não é considerada como irracional 
por lá, como pode ser o caso em outros países.

Portanto, no caso de Afolabi (Estados Unidos),554 o réu usou “juju” para ameaçar e 
intimidar as vítimas da Nigéria como parte do processo de trabalho forçado ou tráfico de 
pessoas. O réu foi condenado por trabalho forçado, tráfico com trabalho forçado e outros 
crimes correlatos. Casos semelhantes que incluem ameaças feitas com base em rituais 
de magia são: Omoruyi (Nigéria),555 Okoya (Nigéria) 556 e Anthony Harrison (Reino 
Unido).557 Veja também uma série de casos dos Países Baixos com condenações sobre 
o tráfico de pessoas em que rituais de magia foram usados desta maneira: ECLI: NL: 
GHARN: 2012: BV8582 (Países Baixos),558 ECLI: NL: HR: 2014: 477 (Países Baixos)559  
e  ECLI: NL: RBGRO: 2000: AA8975 (Países Baixos).560 Em nenhum desses casos, a 
crença das vítimas em “juju” as deixou sem credibilidade aos olhos dos Tribunais.561

Sobre o tópico de ameaças irracionais, veja a seção 3.2.2 sobre “Ameaças aparentemente 
irracionais” para mais detalhes.

Em um caso tailandês562 investigado pela polícia como um caso de tráfico de pessoas, 
uma vítima foi resgatada de um bordel na África do Sul e retornou para a Tailândia. Ela 
relatou que havia sido recomendada por uma mulher na Tailândia para conhecer outra 
mulher que ia conseguir um emprego para ela nos Estados Unidos, onde ela própria havia 
trabalhado em um restaurante ganhando bom salário. No entanto, depois de conhecer a 
suposta traficante, a vítima recebeu uma passagem para a África do Sul e foi informada 
que os Estados Unidos e a África do Sul têm uma fronteira comum — uma alegação 
aparentemente ridícula. A vítima foi vista como confiável pela polícia, tendo em conta 
sua vulnerabilidade, claramente revelada por sua falta de educação básica, que a levou 
a ser enganada facilmente. No entanto, como ela conhecia apenas os apelidos de ambos 
os supostos traficantes, e nenhum outro detalhe, a polícia não conseguiu identificá-los e 
localizá-los, razão pela qual os mandados de prisão não foram emitidos.

Outro caso que se baseia em práticas supostamente culturais, assim como os casos que 
giram em torno de “juju”, é Jumale e Zakaria (Reino Unido).563 Um acusado disse à 
criança que era parte de sua cultura que uma namorada fizesse sexo com os amigos e a 
família de seu namorado.

______________
552 Veja a explicação de “juju” e casos adicionais na seção 2.1.1.3 sobre “Contando a história como quem descasca 

uma cebola” e na seção 2.6 sobre “Depoimento de especialista ou profissional”.
553 Esta informação foi fornecida por um perito da Nigéria.
554 Anteriormente citado.
555 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.5 da 

Compilação de Casos.
556 Anteriormente citado.
557 Anteriormente citado.
558 Tribunal de recurso de Arnhem, 12 de março de 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BV8582, Países Baixos.
559 Supremo Tribunal, 4 de março de 2014, ECLI:NL:HR:2014:477, Países Baixos. É de notar que este caso e o 

caso anterior dizem respeito à mesma investigação de grande escala que incluiu 40 vítimas. A Suprema Corte tratou 
apenas de um ponto da lei - o método de se obter as declarações das vítimas.

560 Tribunal Distrital de Groningen, 12 de dezembro de 2000, ECLI:NL:RBGRO:2000:AA8975, Países Baixos. 
Informações sobre o caso foram fornecidas por um especialista dos Países Baixos.

561 Para mais informações sobre o uso de “juju”, ver Leman e Janssens, “Empreendedores Criminais Adaptativos 
e Criativos da África e Tráfico de Pessoas na Bélgica: Estudos de caso de traficantes da Nigéria e Marrocos” (Creative 
Adaptive Criminal Entrepreneurs from Africa and Human Trafficking in Belgium: Case Studies of Traffickers from 
Nigeria and Morocco), Boletim Internacional de Criminologia e Sociologia (International Journal of Criminology and 
Sociology), 2013, 2, 153-162. Informações sobre o caso foram fornecidas por um especialista dos Países Baixos.

562 Embora este caso nunca tenha chegado a julgamento e tenha sido relatado ao UNODC pelo participante 
tailandês na Reunião do Grupo de Especialistas sobre a Compilação, foi decidido incluí-lo, pois reflete um padrão 
presente em todo o mundo.

563 Relatado como Referência do Procurador Geral n.º 126 de 2014 [2015], EWCA Crim. 128, parágrafo 7.
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Embora essa seja uma declaração aparentemente irracional, a crença da vítima não impediu 
uma condenação por tráfico de crianças para exploração sexual e crimes correlatos.

Observe que, nesses casos, vulnerabilidades, tais como falta de familiaridade com o país 
de destino, falta de instrução ou juventude faziam parte dos fatos. (Para mais informações 
sobre estas vulnerabilidades ver seções 3.2.5.6 sobre “Falta de familiaridade com o idioma 
e/ou cultura”; 3.2.5.7 sobre “Falta de instrução ou pouca instrução”; e 3.2.5.3 sobre 
“Idade”).

3.3.6.8 Explicações culturais para o comportamento da vítima

Como pôde ser visto na seção acima, um tipo particularmente importante de explicação 
para o comportamento de vítima baseia-se na cultura de origem das vítimas. Consulte 
a seção 3.2.16, que detalha as diversas formas de crenças culturais e práticas que 
podem causar impacto sobre o comportamento da vítima, como: atrasos nas denúncias, 
voluntariamente entregar seus passaportes e não fugir quando dada a oportunidade de 
fazê-lo. Veja também as seções 2.2.1.3 sobre “Contando a história como quem descasca 
uma cebola”; 2.6 em relação ao depoimento antropológico ou cultural; 3.2.2 sobre ameaças 
aparentemente irracionais; e 3.3.6.7 sobre “Crenças aparentemente irracionais”.

Olhando mais de perto para o comportamento da vítima

Abaixo estão algumas formas de comportamento da vítima, durante os crimes de tráfico, 
que, à primeira vista, podem enfraquecer as acusações de tráfico de pessoas contra o réu:

• Fracasso em fugir ou procurar ajuda

• Retornar a um empregador violento

• Prostituição voluntária anterior

• Exibir comportamento ingênuo ou até mesmo negligente

• Atos ilegais cometidos durante o tráfico

• Comportar-se de maneira diferente das outras vítimas

• Crenças aparentemente irracionais

Por via de regra, os Tribunais não absolvem automaticamente com base no comportamento 
da vítima, mas sim exploram a totalidade das circunstâncias para avaliar o seu significado.
Às vezes, o Tribunal pode chegar a conclusões que, à primeira vista, podem parecer 
contraditórias, portanto:

• Fracasso em fugir ou procurar ajuda podem, na verdade, reforçar a ideia de exploração 
em vez de refutá-la, no sentido que a vítima pode ser tão indefesa e dependente que ela 
está paralisada demais para agir.

• Certas formas de comportamento podem ser explicadas pelos fatores culturais em 
torno do passado cultural da vítima: por exemplo, pode estar muito envergonhada 
para denunciar o crime ou pode aceitar as exigências do traficante devido a códigos de 
honra ou crença.

• Outros argumentos, como a prostituição voluntária anterior, podem ser considerados 
como irrelevantes para avaliação do caso pelo Tribunal, e como uma tentativa da defesa 
para desviar a atenção do Tribunal da exploração real a qual a vítima foi submetida.



4. Desafios probatórios particularmente 
difíceis

4.1 Introdução

Em casos de tráfico de pessoas, existem desafios probatórios particularmente difíceis que giram 
em torno dos elementos do crime que requerem atenção específica por profissionais da justiça 
criminal ao criar um caso. Eles transcendem os problemas estritamente probatórios abordados acima.

Primeiramente, o tráfico de pessoas pode ser realizado por um grupo criminoso 
organizado que envolve uma cadeia de traficantes, tais como agentes locais, recrutadores, 
transportadores e os verdadeiros “exploradores”.564 Pode ser particularmente desafiador 
provar que os atores envolvidos na fase de “pré-exploração” sabiam que a vítima seria 
explorada e, desse modo, garantir suas condenações.

Em segundo lugar, de acordo com o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas, a exploração 
real não precisa ocorrer para que o crime de tráfico ocorra. É suficiente provar que o réu 
pretendia, por meio do uso de ATOS realizados através de MEIOS específicos, sujeitar a 
vítima à exploração. Contudo, nos casos em que a vítima nunca foi explorada, pode ser 
difícil comprovar o tráfico.

Em terceiro lugar, o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas afirma que o consentimento da 
vítima para a exploração pretendida é irrelevante quando algum dos MEIOS foi utilizado. 
Contudo, apesar dessa declaração que se repete em várias legislações nacionais ou 
jurisprudências, parece que o consentimento das vítimas é muitas vezes altamente 
relevante na prática.565 A questão do consentimento pode desempenhar um papel vital na 
identificação das vítimas, além de afetar a credibilidade da vítima durante o julgamento.

4.2 Como provar a existência da cadeia de tráfico?
Frequentemente, o tráfico de pessoas é cometido no contexto de uma rede de crime 
organizado. A estreita ligação entre o tráfico e o crime organizado se reflete no fato de que 

______________
564 Veja Relator Nacional sobre Tráfico de Pessoas e Violência Sexual contra Crianças (2014). Tráfico de Pessoas: 

Visível e Invisível II. Resumo do relatório quantitativo (National Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual 
Violence against Children (2014). Trafficking in Human Beings: Visible and Invisible II. Summary of the quantitative 
report) 2008-2012. Haia: Relator Nacional, pp. 16-17 segundo o qual traficantes de pessoas raramente cometem 
seus crimes sozinhos, o que torna importante se esforçar para apreender outros elos da rede. Foi encontrado, por 
exemplo, que em 38 por cento das 77 investigações estudadas, a Polícia Nacional, o Royal Dutch Marechaussee e a Inspeção 
do Ministério de Assuntos Sociais e Emprego havia descoberto “cooperativas criminosas” com mais de dois membros.

565 Essa foi também uma das principais conclusões do documento do UNODC sobre o papel do “consentimento” 
no Protocolo sobre Tráfico de Pessoas (2014) https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNO-
DC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf
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o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas complementa a Convenção das Nações Unidas contra 
o Crime Organizado Transnacional e baseia-se na Convenção-mãe de muitas maneiras. 
Logo, não é surpresa que muitos casos de tráfico incluam redes de criminosos. Esses 
casos apresentam problemas evidenciais específicos.

Está além do âmbito desta Compilação de Casos abordar detalhadamente todos, ou até 
a maioria, dos desafios de casos que envolvem grupos do crime organizado. Tendo em 
vista a complexidade desse tópico, esperamos desenvolvê-lo em uma próxima Compilação 
de Casos. Contudo, em vista de sua importância, optamos por abordar várias questões 
probatórias específicas que surgem quando o tráfico envolve uma cadeia de atores.

Embora possa ser relativamente fácil provar que o “explorador final” agiu com intenção 
criminosa, pode ser mais difícil provar que os atores da cadeia que precede a exploração 
(por exemplo, o recrutador ou transportador) sabiam que a vítima ia ser explorada e, assim 
sendo, fazem parte da cadeia de tráfico. Surgem problemas adicionais quando alguns dos 
supostos criminosos são, por si só, pessoas vulneráveis. Casos com atores transnacionais 
podem ser ainda mais complexos, algumas vezes necessitando de cooperação entre os 
países de origem, trânsito e destino.

Os casos abaixo ilustram alguns dos problemas específicos causados por essas questões.

O Caso n.º 8959—2012 (Egito)566 corresponde a uma cadeia complexa de tráfico. Uma 
organização criminosa conspirou para planejar casamentos falsos entre meninas em 
situação econômica difícil, algumas das quais eram menores de idade e homens dos 
Estados do Golfo. Os falsos casamentos eram uma ferramenta para convencer as meninas 
e seus pais a permitir que as meninas prestassem serviços sexuais a esses homens. Além 
desse engano básico, havia outras pessoas envolvidas para facilitar o processo. Um réu 
fingiu ser um advogado, o que lhe permitiu emitir certidões de casamento falsas. Um 
outro réu foi responsável pela elaboração de um hímen artificial para as vítimas, para que 
pudessem parecer virgens. Isso foi feito para poder cobrar valores mais altos e permitir 
que as meninas se casassem novamente. Dois desses réus prepararam dois apartamentos 
privados para fins de prostituição. O caso também incluiu quatro réus que eram homens 
dos Estados do Golfo e que desejavam se envolver em relações sexuais com as mulheres 
jovens. Outros três réus foram os pais das vítimas que facilitaram a prostituição das suas 
filhas em troca de ganhos financeiros, e as levaram para os apartamentos usados como 
bordéis para oferecê-las aos outros réus.

O julgamento no Tribunal de Primeira Instância condenou os criminosos profissionais (que 
tinham conspirado para recrutar as meninas, organizando os apartamentos, preparando 
os contratos de casamento falsos e construindo hímens artificiais) por tráfico de mulheres 
para fins de prostituição em troca de recompensas financeiras. Os pais das meninas e os 
homens dos Estados do Golfo que se envolveram nas relações sexuais foram absolvidos.

Ao longo do caso, o Tribunal de Primeira Instância enfatizou o conhecimento de todos 
os atores da cadeia de tráfico sobre o esquema, uma vez que esta era a condição para 
condená-los. A esse respeito, o fato de que o terceiro réu tinha 95 contratos de casamento 
não oficiais em sua casa apontou para o conhecimento de sua culpa. Além disso, os réus 
que, conforme confessaram, sabiam das ações do quarto réu — quem foi responsável pela 
elaboração de um hímen artificial para as vítimas — demonstraram assim suas intenções 
de explorar as vítimas. Por outro lado, ao absolver os clientes, o Tribunal baseou-se em 
um documento fornecido pela Embaixada do Golfo em que pelo menos um cliente tinha 
permissão oficial para se casar no Egito. Isso serviu para provar sua inocência. O Tribunal

______________
566 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.8 da 

Compilação de Casos.
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também absolveu os pais das vítimas, aparentemente por causa de seus depoimentos 
pelos quais eles foram convencidos de que as meninas seriam casadas, além de sua difícil 
situação financeira, a qual foi explorada pela rede. O Tribunal de Primeira Instância, de 
forma acertada, considerou que este fato anulava o propósito específico exigido em crimes 
de tráfico. O Tribunal também fundamentou a absolvição dos pais na presunção de que 
nenhum pai permitiria que sua filha fosse explorada na prostituição.

O Tribunal de Cassação confirmou a absolvição dos clientes com base no documento 
apresentado pela Embaixada, que foi emitido antes do início do processo penal e provou 
que os clientes não tinham intenção criminosa. Contudo, ordenou um novo julgamento 
em respeito aos outros réus porque a prova deveria ter produzido uma condenação ou 
absolvição comum, tanto dos criminosos profissionais quanto dos pais. Ao decidir isso, 
o Tribunal concluiu que o número de casamentos simulados poderia apontar para o 
conhecimento culpado dos pais.

Este caso complexo ilustra as dificuldades em abordar uma multiplicidade de réus 
cuja intenção criminosa deve ser provada. Reflete também as dificuldades agravantes 
presentes quando familiares de vítimas participam no processo de tráfico. Nesses casos, 
é particularmente difícil decidir se a família deve ser condenada como perpetradora ou 
vista como quase uma vítima cujas vulnerabilidades estão sendo exploradas. Enquanto o 
Tribunal de Primeira Instância aparentemente aceitou a alegação dos pais de que eles não 
sabiam que os casamentos eram uma farsa, o Tribunal de Cassação, na sequência de uma 
contestação do Ministério Público, expressou uma dúvida sobre isso, visto que as vítimas 
foram exploradas várias vezes. Por exemplo, o Tribunal observou que um dos pais sabia 
que sua filha estava envolvida em três casamentos falsos.

Outro caso que inclui uma cadeia de tráfico, desta vez em um contexto transnacional, é 
Laojindamanee (Fiji).567 O caso girou em torno da questão do conhecimento da culpa 
da cadeia de atores. Havia dois homens (um tailandês e um nacional de Hong Kong) 
que acompanharam jovens tailandesas da Tailândia via Hong Kong para Fiji, onde elas 
foram informadas de que seriam massagistas. Uma vez em Fiji, as meninas descobriram 
que era esperado que elas prestassem serviços sexuais. Entre os réus estavam aqueles 
que as trouxeram para Fiji e, além disso, um fijiano chinês que serviu como motorista e 
acompanhante, além de outro fijiano chinês que parecia estar no controle do “negócio”. 
Também aparece nos documentos do Tribunal que havia um empresário de Hong Kong em 
Bangkok que era o líder da rede de tráfico, mas ele não era um réu neste caso.

Durante o julgamento, o réu tailandês alegou que ele só foi a Fiji para encontrar um 
emprego e que ele conheceu as vítimas no avião da Tailândia para Hong Kong. O Tribunal 
constatou que havia provas568 para comprovar que o réu tailandês planejava o transporte 
das meninas junto com o réu de Hong Kong, e que ele as acompanhava, juntamente com 
o réu de Hong Kong, para Fiji. Ambos os réus afirmaram que eles eram apenas “simples 
operadores sem histórico criminal e foram inadvertidamente apanhados nessa rede de 
tráfico internacional”.569 O Tribunal observou que ambos os réus realizaram atos para 
facilitar ou ajudar no tráfico, portanto:

______________
567 Anteriormente citado.
568 Os documentos do Tribunal não revelam que tipos de provas foram usadas no caso, mas parece que o Tribunal 

quis dizer os “depoimentos das vítimas.”
569 Ibid. parágrafo 27, decisão de fixação da pena.
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“[…] nem o primeiro nem o segundo acusado poderiam ter sido tão inconscientes das 
circunstâncias como alegam ser.”
O empreendimento criminoso tinha todas as características do crime organizado 
internacional, como o Estado apresentou em suas alegações muito compreensíveis e úteis: 
“É evidente que [o 1º acusado e o 2º acusado] foram responsáveis por representar e proteger 
os interesses de um chefe do crime organizado em Bangkok, na Tailândia.”

O Estado vs. Phanat Laojindamanee e outros, Caso Criminal n.º HAC323 of 2012, Tribunal Superior de Fiji em 
Suva, 13 Dezembro de 2012, Fiji, parágrafo 14 da decisão de fixação da pena.

Tanto os réus tailandeses como os de Hong Kong foram condenados por tráfico de pessoas.

O terceiro réu, da escolta fijiana chinesa, foi condenado por tráfico doméstico em que ele 
estava envolvido na facilitação do transporte das vítimas para seus destinos e na condução 
de e para seus clientes. O quarto réu foi, segundo os depoimentos das vítimas, o “chefe em 
Fiji” e foi condenado por duas acusações de servidão sexual. O Tribunal constatou que:

“O fato de que essa era uma empresa do crime organizado era evidente durante todo o 
julgamento com referências a pessoas na Tailândia, China e Fiji que estavam envolvidas no 
projeto. Houve provas de que o quarto acusado alegou que ele era o “chefe da máfia em Fiji” 
e que ele deve ser considerado como o chefe da organização que colocou essa operação em 
prática”.

O Estado vs.  Phanat Laojindamanee e outros, Processo Penal n.º HAC323 de 2012, Tribunal Superior de Fiji em 
Suva, 13 Dezembro de 2012, Fiji, parágrafo 45 da decisão de fixação da pena.

Diversos casos enfatizam a importância de condenar cada elo da cadeia do tráfico de 
pessoas, desde figuras chave até “peixe pequeno”.

Por exemplo, em um caso israelense, Burnstein (Israel),570 o réu trabalhou como um 
agenciador entre um dono de bordel (que era um agente policial encoberto) e pessoas 
que estavam “vendendo” duas mulheres para a prostituição. Embora as transações não 
tenham se concretizado, e o réu não tenha recebido nenhum benefício pelo agenciamento, 
ele ainda assim foi condenado por tráfico de pessoas para fins de prostituição. Ao analisar 
se as ações do réu equivaliam ao tráfico de pessoas, o Tribunal enfatizou a importância 
de interpretar a provisão de tráfico no Direito Criminal de acordo com sua finalidade. O 
Tribunal considerou que a provisão destinada a proteger os direitos humanos fundamentais 
deveria ser interpretada de forma ampla, de modo a abranger todos os elos da cadeia que 
apoiaram e facilitaram o tráfico de pessoas, inclusive o intermediário.

Em outro caso israelense, Saban (Israel),571 uma grande rede estava envolvida no tráfico 
de mulheres para a prostituição. O caso dizia respeito ao tráfico que se estendeu por um 
período de nove anos, no qual mulheres jovens das antigas repúblicas da União Soviética 
foram traficadas para Israel e Chipre. As mulheres foram mantidas em condições difíceis, 
entre elas a prostituição forçada de algumas delas; aprisionamento; entrega forçada de 
grande parte de seus ganhos para os réus; elas eram sujeitas à supervisão constante

______________
570 Burnstein vs. Estado de Israel, 23 de fevereiro 2005, Suprema Corte, Israel. O caso está disponível no Banco de 

Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ISR010).
571 Processo Penal 1016-09, Estado de Israel  vs. Saban et al (12/1/2012), recorreu em  apelações  criminais 4031, 

4881, 4916, 4920, 4945/12, Saban et al vs. Estado de Israel, Israel.
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e controle por parte dos réus, inclusive por meio de ameaças e atos de violência.

Os réus desempenharam papéis diferentes na operação de tráfico, como chefe da operação, 
motorista, contador, etc. Vários membros da rede, ou seja, o motorista, o “cafetão” e o dono 
do bordel, afirmaram que estavam envolvidos apenas em aspectos “técnicos” da operação e 
não sabiam que as mulheres eram traficadas. No entanto, eles foram condenados por tráfico 
de pessoas. O Tribunal examinou suas declarações e encontrou várias inconsistências e 
contradições, inclusive em comparação aos depoimentos das vítimas. O Tribunal também 
se baseou em escutas telefônicas e registrou reuniões com um autor que se transformou a 
prova do Estado e demonstrou o conhecimento dos acusados sobre a operação de tráfico. 
O Tribunal concluiu que os réus faziam parte da operação de tráfico.

O caso apresentou problemas especiais em excepcional larga escala e incluiu material 
de investigação da Federação Russa, da Ucrânia e da Bélgica. A acusação incluiu 150 
testemunhas da acusação, das quais 2 eram testemunhas do Estado e 28 testemunhas 
eram do exterior, inclusive autores da denúncia e policiais da Ucrânia e promotores da 
Federação Russa. A maioria das testemunhas que chegou a Israel para testemunhar foi 
financiada pelo governo de Israel. Duas testemunhas prestaram depoimento na embaixada 
ucraniana por meio de vídeo.

Às vezes, a cadeia de tráfico inclui corrupção, como pode ser visto em uma decisão judicial 
da Argentina.

Causa C 2359 (Argentina)572 foi a respeito de uma condenação de dois homens por tráfico 
de mulheres do Paraguai para fins de exploração sexual. Nesse caso, parece que a polícia 
e as autoridades locais sabiam da exploração, mas fizeram vista grossa. Em sua decisão, 
o Tribunal constatou que:

“[…] é necessário evitar a repetição de erros fossilizados quando se realiza a investigação 
desses tipos de crimes, para evitar que as peças-chave na cadeia do tráfico de pessoas 
fiquem impunes. No futuro, essas anomalias devem ser tratadas, de modo que toda a cadeia 
de tráfico de pessoas seja desmascarada; uma cadeia que conta com a conivência da polícia 
e autoridades administrativas locais”.

Causa C 2359, 4 de julho 2011, Tribunal Penal Federal de La Plata, Argentina, pp. 11-12.

Em Garcia et al (Colombia),573 uma rede criminosa estava por trás do tráfico de mulheres 
colombianas para Hong Kong, Cingapura e Indonésia. O grupo criminoso recrutou as 
mulheres, organizou as suas viagens e as transportou para os bares onde seriam 
posteriormente exploradas. A rede incluía o recrutador, seu assistente e outros facilitadores. 
Alguns dos réus foram vítimas do tráfico. O Tribunal condenou todos os sete acusados de 
tráfico de pessoas e conspiração para cometer um crime. Os réus argumentaram que eles 
deveriam ser julgados separadamente sem a presunção de que eles eram membros de um 
grupo organizado, mas o Tribunal considerou que as ações realizadas por todos e cada um 
dos réus eram atribuíveis a todos, tendo em vista a quantidade suficiente de provas que 
comprovavam que os réus faziam parte de uma cadeia de tráfico.

______________
572 Causa C 2359, 4 de julho de 2011, Tribunal Penal Federal de La Plata, Argentina.
573 Garcia et al, 6 de março 2008, Tribunal Penal de Recursos do Supremo Tribunal de Justiça da Colômbia. O 

caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º 
COL005).
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Investigando toda a cadeia de tráfico

O tráfico de pessoas é um crime complexo que muitas vezes envolve não apenas um, mas 
toda uma cadeia de traficantes. A estreita conexão entre o tráfico e o crime organizado se 
reflete no fato de que o Protocolo sobre Tráfico de Pessoas complementa a Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional.

Entre as questões cruciais que podem surgir:

• Provar a intenção criminosa de todos os elos da cadeia: como regra geral, o direito penal 
exige que a acusação comprove o conhecimento culposo de todos os elos da cadeia. 
Embora possa ser relativamente fácil provar o conhecimento culposo do explorador, 
pode ser mais difícil provar que os atores na cadeia que precede a exploração (por 
exemplo, o recrutador ou transportador) sabiam que a vítima seria explorada e, como 
tal, fazem parte da cadeia de tráfico.

• Quase vítimas ou autores? Quando alguns dos supostos autores são, em si mesmos, 
pessoas vulneráveis, os Tribunais enfrentam um dilema para condená-los como 
autores ou vê-los como quase vítimas. Esses podem incluir parentes de vítimas ou 
antigas vítimas.

• Cadeias transnacionais de tráfico: quando os membros da cadeia de tráfico estão 
localizados em diferentes países/jurisdições, isso apresenta dificuldades práticas 
e teóricas como nas situações em que a exploração ocorreu no país a, enquanto as 
vítimas foram recrutadas nos países b e c e transportadas pelo país d.

Possíveis exemplos de autores na cadeia de tráfico:

• O líder que organiza o esquema

• Motoristas que escoltam as vítimas até os clientes

• Aqueles que acompanham a vítima do seu local de origem até o local de exploração

• O supervisor no local de exploração

• Vários profissionais, tais como advogados ou pessoas que fingem ser advogados, 
médicos, profissionais de assistência social

• Antigas vítimas

• Parentes de vítimas

A importância de processar todos os elos da cadeia, especialmente os atores chaves
Isso pode exigir o uso de técnicas especiais de investigação, cooperação dentro de um sistema 
de justiça e justiça além das fronteiras, uma investigação completa dos fluxos de dinheiro, e 
acima de tudo, a paciência e a determinação da polícia e da acusação para fazer isso e não 
apenas parar no êxito relativamente fácil de identificar os traficantes potencialmente “de 
nível baixo” envolvidos no final da cadeia.

4.3 Como provar o tráfico quando a exploração pretendida 
nunca aconteceu?

O Protocolo sobre Tráfico de Pessoas não exige que a exploração real ocorra a fim de 
comprovar o crime de tráfico de pessoas. É suficiente provar que um traficante pretendia 
a exploração através de um ou mais ATOS cometidos por um ou mais MEIOS. Algumas 
legislações nacionais inclusive declaram expressamente que o fato de a exploração 
pretendida não ocorrer não constitui uma defesa ao crime.574 Além disso, algumas 
jurisprudências afirmam expressamente que o tráfico é um crime de preparação que 
penaliza o objetivo de exploração sem exigir que a exploração real ocorra.575

______________
574 Veja, por exemplo, a seção 26 da lei de crimes transnacionais de Tonga, 2007.
575 Veja I. (Áustria), anteriormente citada, embora nesse caso a exploração tenha, de fato, ocorrido.
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Ainda assim, nos casos em que a exploração nunca se concretizou, embora tenha sido 
planejada, há problemas probatórios para provar a intenção de exploração. Essas 
dificuldades podem levar o Tribunal a condenar a acusação de tentativa de tráfico. 
Contudo, dependendo das circunstâncias individuais do caso, uma condenação por tráfico 
também pode ser possível.576 Evidentemente, também é possível que o Tribunal não tenha 
provas suficientes para condenar por tentativa ou por crime concluído. Os exemplos a 
seguir ilustram casos em que Tribunais condenaram réus, mesmo quando confrontados 
com um cenário de exploração pretendida que ainda não tinha ocorrido.

Condenações por tentativa de cometer tráfico de pessoas ou crimes correlatos

Em Omoruyi (Nigéria),577 as vítimas ainda estavam na Nigéria quando foram detidas pela 
polícia. Embora elas já tivessem concordado em ir para o exterior para trabalhar como 
prostitutas, elas ainda não haviam realizado nenhum ato sexual. O réu foi considerado 
culpado pelas tentativas de organizar viagens estrangeiras para a prostituição e de colocar 
as vítimas em servidão como garantia de uma dívida. O Tribunal foi auxiliado por uma base 
probatória que comprovou a intenção do réu de explorar. Mais especificamente, as provas 
incluíam o depoimento de um médico “juju” nativo a respeito de um juramento feito pelas 
garotas pelo qual elas não fugiriam e pagariam suas dívidas. Além disso, houve depoimentos 
da polícia e declarações do réu que eram de natureza confessional. Curiosamente, a 
condenação foi decidida embora as vítimas não terem prestado depoimento.

Em Jungers (Estados Unidos),578 os réus foram condenados por tentativa de tráfico 
sexual de uma menor, embora a exploração pretendida não tenha ocorrido. Ambos os réus 
foram apreendidos por meio de uma operação montada pela polícia em que um anúncio foi 
postado on-line pela polícia, fingindo ser um homem oferecendo as filhas menores de sua 
namorada para atos sexuais. Os acusados foram presos quando chegaram ao local onde 
pensavam que se encontrariam com a garota menor de idade que realizaria o ato sexual 
comercial. As condenações foram confirmadas no recurso dos réus, apesar do fato de que 
a exploração real ainda não havia ocorrido.

Condenações de tráfico completo por crimes contra pessoas

O caso Povo vs. Lito Manalo (Filipinas)579 envolve uma condenação por recrutar e 
transportar um menor para exploração sexual. A vítima, que era menor de idade e havia 
sido levada a bordo de um barco para ser explorada sexualmente, foi resgatada antes que 
a exploração ocorresse. Além disso, ela não estava disponível para testemunhar durante 
o julgamento, pois havia fugido do abrigo da ONG onde estava alojada após o resgate. No 
entanto, o réu foi condenado pelo crime de tráfico pleno e não por tentativa. O Tribunal 
concluiu que não havia dúvida de que o réu recrutou a vítima para fins de prostituição. 
Determinante para a condenação foi uma base sólida de provas que incluía depoimentos 
de outras pessoas que não a vítima, por exemplo, um oficial da guarda costeira, a mãe

______________
576 Veja Relator Nacional sobre Tráfico de Pessoas (2012). Tráfico de Pessoas. Jurisprudência sobre o tráfico de 

pessoas 2009-2012.Uma análise. (National Rapporteur on Trafficking in Human Beings (2012). Trafficking in Human 
Beings. Case law on trafficking in human beings 2009-2012. An analysis). Haia, BNRM.

577 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.5 da 
Compilação de Casos.

578 E. U. A. vs. Jungers, 702 F.3d 1066, Estados Unidos da América.
579 Anteriormente citado.
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da vítima e uma assistente social que entrevistou a vítima, e declarações da vítima e outras 
provas documentais.580

Em K.P. 4/05 (Sérvia),581 as vítimas ucranianas foram resgatadas na Sérvia antes de serem 
exploradas. As provas de escutas telefônicas coletadas forneceram apoio determinante 
para as condenações dos acusados de tráfico de pessoas. O Tribunal concluiu que todos 
os elementos que constituem o crime de tráfico de pessoas foram encontrados nesse caso.

Outro caso em que houve condenação de tráfico por prostituição, apesar da exploração 
ainda não ter sido concretizada, é o Burnstein (Israel),582 no qual o réu era um agenciador 
entre uma pessoa que desejava “comprar” mulheres para prostituição (e era um agente 
policial disfarçado) e pessoas “vendendo” duas mulheres para esse propósito. Embora 
as transações nunca tenham se concretizado e o réu não tenha recebido qualquer 
remuneração, ele foi condenado devido à forte prova apresentada, o que inclui o depoimento 
do “comprador”, que era um agente de polícia, por causa da abordagem do Tribunal para 
interpretar o tráfico de forma ampla, de modo a abranger todos os elos da cadeia de tráfico.

Em suma, embora os casos sem exploração real apresentem desafios probatórios especiais, 
é possível superá-los por meio de uma base sólida de provas.

4.4 Como lidar com o assunto do consentimento da vítima?583

O Protocolo sobre Tráfico de Pessoas inclui uma declaração clara na qual, se algum dos 
MEIOS estiver presente, o consentimento da vítima é irrelevante. Contudo, mesmo em 
jurisdições que adotam explicitamente tal posição, na legislação ou na jurisprudência,584 o 
consentimento da vítima é frequentemente um foco central de julgamentos sobre tráfico e 
crimes correlatos. Isso pode ser visto claramente nos casos.

O tema do consentimento da vítima já foi abordado em vários contextos nesta Compilação 
de Casos, e, por exemplo, nas seções que tratam de fragilidades no depoimento da vítima e 
fragilidades no mosaico de provas. No entanto, nesta seção, o foco estará nas abordagens 
explícitas dos Tribunais a esse assunto.

Alguns Tribunais contam com declarações claras em sua legislação ou jurisprudência 
para tratar do consentimento da vítima.

Por exemplo, em Tonga, a legislação pertinente afirma claramente que o consentimento 
não é uma defesa para delitos de tráfico de pessoas ou tráfico de crianças.585  No caso de

______________
580 Para mais detalhes sobre os tipos de provas apresentadas neste caso, consulte a seção 2.2.3 em “Casos sem 

depoimento ou com depoimento parcial da vítima”. Um caso adicional das Filipinas, onde o Tribunal condenou por 
acusações de tráfico embora a exploração ainda não tivesse ocorrido, é Povo vs. Ogalesco. Neste caso, o arguido foi 
condenado por tráfico qualificado para exploração sexual (ou seja, tráfico em circunstâncias agravantes) com base 
nos depoimentos das vítimas.

581 Anteriormente citado.
582 Anteriormente citado.
583 Para informações mais detalhadas, consulte Documento Temático do UNODC sobre o Papel do Consentimento 

no Protocolo sobre Tráfico de Pessoas (2014).
584 Algumas legislações, como as da Espanha e do Quênia, adotam a abordagem do tráfico de protocolo; outros, 

como as Filipinas e a Tailândia, mantêm que o consentimento é irrelevante, independentemente dos MEIOS terem 
ou não sido usados; outros ainda, como a Noruega e Israel, dependem da jurisprudência e não da legislação. Para 
um tratamento mais completo dos sistemas de legislação nacional, ver o Documento do UNODC sobre o Papel do 
consentimento no Protocolo sobre Tráfico de Pessoas. (2014).

585 Veja a seção 26 da lei de crimes transnacionais. Decreto, 2007, de Tonga.
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exploração sexual Liu LiRong (Tonga),586 o Tribunal, em sua decisão judicial, fez uma 
diferenciação entre as vítimas de crimes sexuais, nos quais a falta de consentimento 
é um elemento do crime, e as vítimas de tráfico para exploração sexual, onde a falta 
de consentimento da vítima não é um elemento do crime, a fim de determinar que o 
consentimento da vítima era irrelevante. É digno de nota que os fatos reais deste caso 
corroboraram o não consentimento das vítimas, na medida em que foram inicialmente 
enganadas em relação à natureza de seu trabalho e mais tarde forçadas a serem prostitutas, 
ameaçadas a não prestar queixa às autoridades e tiveram seus passaportes confiscados. 
No entanto, a decisão do Tribunal vai além desses fatos para fornecer orientação legal geral 
de que o consentimento é irrelevante em crimes de tráfico de pessoas.

Da mesma forma, a jurisprudência israelense declara explicitamente que a falta de 
consentimento não é um elemento do crime de tráfico para prostituição, como pode ser 
visto em Aldenko (Israel).587 Isso se aplica mesmo quando o traficante não faz uso de 
violência ou ameaças evidentes.588 Da mesma forma, no crime de “manter uma pessoa 
em condições de escravidão”, os Tribunais aceitaram essa abordagem e a ancoraram em 
valores fundamentais semelhantes aos que pertencem ao crime de tráfico. Em ambos os 
crimes, os Tribunais têm enfatizado que o consentimento não pode justificar violações 
intoleráveis aos direitos humanos básicos e da dignidade.589

No entanto, mesmo que os Tribunais reconheçam que o consentimento da vítima não é 
relevante, parece que o consentimento é muitas vezes altamente relevante na prática.590 O 
Documento Temático do UNODC sobre o Papel do Consentimento no Tráfico de Pessoas 
observou que a forte dependência do testemunho da vítima nos casos de tráfico também 
pode aumentar o foco no consentimento.591 Além disso, constatou que o consentimento 
aparente, especialmente em situações quando afirmadas pela própria vítima, pode tornar 
os processos difíceis de processar e levar os promotores a relutarem em apresentar 
acusações.592

Dito isso, como os exemplos a seguir ilustram, os casos podem envolver o consentimento 
das vítimas e ainda resultar em uma condenação.

Condenações, onde o Tribunal examinou a “totalidade das circunstâncias” ao abordar a 
questão do consentimento da vítima

Em LB-2012-63028 (Noruega),593 os réus entrevistaram cerca de cinquenta mulheres 
filipinas para um emprego au-pair na Noruega e trocaram uma série de e-mails e conversas 
com as mulheres enquanto elas ainda estavam nas Filipinas. A maioria dos bate-papos foi 
conduzida pelo réu e, durante os e-mails e chats subsequentes, ele deixou cada vez mais 
claro que serviços sexuais seriam necessários. No entanto, as vítimas concordaram em vir 
para a Noruega. A primeira vítima chegou seis meses mais cedo do que a segunda e foi 
obrigada a ter relações sexuais com o réu. A vítima testemunhou que, embora soubesse 

______________
586 Anteriormente citado.
587 Processo Penal 10545/04, Israel.
588 Veja recurso Criminal 3204/03 Estado de Israel vs.Yaish Ben David em que o Supremo Tribunal proferiu uma 

sentença mais severa do que o Tribunal Distrital porque viu que o crime de tráfico violava os direitos humanos 
fundamentais, entre eles a liberdade e a liberdade de vontade. Este caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (Caso n.º ISR007).

589 Veja D.A. e A.M., anteriormente  citado, página  41, a. 45, e  Giulani, anteriormente citado, p. 14, a. 12. (Caso 
D.A. e A.M., recurso pendente no supremo Tribunal. Caso Giulani, convicção afirmada pelo supremo Tribunal, 6 de 
setembro 2016, Processo Penal 6237/12.)

590 Esta é uma das principais conclusões do UNODC Documento Temático sobre “Consentimento” anteriormente 
citado. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf 

591 Ibid. p. 9.
592 Ibid.
593 Anteriormente citado.
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que isso aconteceria, ela esperava que não. Ela estava relutante no início, mas o réu a 
lembrou que ela havia concordado. Os réus não empregaram violência ou a colocaram em 
local trancado e vigiado. No máximo, havia uma sutil ameaça que as pessoas nas Filipinas 
descobririam se a vítima não consentisse. A vítima também foi informada de que, se não 
concordasse, precisaria pagar sua própria passagem para retornar às Filipinas. A mesma 
situação se repetiu com a segunda vítima que chegou seis meses depois. No entanto, ela 
renegou seu consentimento inicial e procurou ajuda. Uma grande parte do julgamento 
no Tribunal Distrital foi dedicada à questão do consentimento da vítima. O Tribunal 
condenou os acusados por Tráfico de Pessoas, observando que o consentimento pode ser 
sempre retirado e que a relutância da primeira vítima em se envolver em relações sexuais 
mostrou que o consentimento dela havia sido retirado. A Tribunal de Segunda Instância 
assumiu a posição de que as vítimas não poderiam dar consentimento e observou que a 
vulnerabilidade das vítimas havia sido violada.594

O caso Wei Tang (Austrália)595 destaca como os Tribunais abordam o tema do consentimento 
da vítima. Enquanto o Tribunal considerou explicitamente que a falta de consentimento 
não era um elemento do crime de escravidão, ele ainda assim o analisou ao construir 
um perfil das vítimas, a fim de compreender as circunstâncias que levaram ao tráfico e 
o lugar de vulnerabilidade da vítima no consentimento aparente. Neste caso, as vítimas 
assinaram um contrato com os réus prometendo trabalhar como prostitutas na Austrália. 
Os contratos afirmavam que cada uma das vítimas deveria entre $40.000 e $45.000 para 
o réu. O réu não empregou engano, violência ou manteve as vítimas aprisionadas em 
local trancado e vigiado, e a defesa argumentou que a prova do consentimento deveria ser 
contrária à culpabilidade do réu. O Tribunal, em recurso, discordou e concluiu que assinar 
voluntariamente os contratos de trabalho e concordar em trabalhar na prostituição não 
minimizava a responsabilidade criminal do réu:

“Mas essa foi uma ofensa muito grave, no entanto [independentemente do consentimento], 
pelas razões que temos dado. As mulheres foram, como o júri descobriu, escravizadas pelo 
requerente. Elas não eram livres para escolher se ou quando trabalhavam no bordel. A prova 
de uma autora da denúncia foi que ela não tinha permissão para recusar clientes. Duas 
outras apresentaram provas de que, embora nunca tivessem procurado recusar um cliente, 
não acreditavam que elas tinham esse direito.”

R. vs. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 de agosto de 2009), parágrafo 43.

O consentimento neste caso foi entendido pelo Tribunal no contexto da totalidade das 
circunstâncias. A Corte considerou que as vítimas estavam “efetivamente restritas” às 
instalações. Apenas em raras ocasiões saíram com o consentimento dos acusados ou sob 
supervisão. As circunstâncias que efetivamente as restringiram incluíram as longas horas 
de trabalho, o medo de ser detectada pelas autoridades de imigração e a aplicação da 
lei, estimuladas pelas advertências e instruções do réu para não sair sem alguém para 
acompanhá-las, e o confisco de seus passaportes. Além disso, as vítimas passaram por 
difíceis condições de trabalho, isolamento, ausência de pagamento em seis dos sete dias, 
servidão por dívida e sinais de propriedade, por terem sido “compradas”.

As vulnerabilidades das vítimas são particularmente enfatizadas pelo Tribunal, consistindo 
em status de imigração ilegal, situação econômica difícil e falta de familiaridade com o

______________
594 O Código Penal Norueguês, seção 224 inclui nos MEIOS “uso indevido da vulnerabilidade de outra pessoa”.
595 R. vs. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182 (17 de agosto 2009). Para detalhes 

veja a análise aprofundada na seção 5.3 da Compilação de Casos.
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idioma e a cultura do país de destino.596 A condenação do réu por cinco acusações de 
possuir um escravo e cinco acusações de uso de um escravo foi confirmada.

Em Ho e Anor (Austrália),597 as vítimas vieram da Tailândia para a Austrália sabendo 
que iriam trabalhar como prostitutas e conscientemente usando documentação falsa. No 
entanto, o Tribunal considerou que as vítimas foram detidas em condições de escravidão. 
Para sustentar essa conclusão, o Tribunal centrou-se na situação das vítimas e na totalidade 
das circunstâncias. Elas incluíram: “arranjos de dívidas altamente exploradoras”; confisco 
de passaportes; supervisão constante dos réus, inclusive o transporte das vítimas entre os 
bordéis e sua residência, e supervisão nas raras ocasiões em que as vítimas podiam fazer 
compras ou adquirir alimentos; não dar as chaves da residência às vítimas; elas eram 
obrigadas a trabalhar seis dias por semana para pagar as dívidas que os réus alegaram 
que deviam; remuneração mínima por serviços; e longas horas.

Outro exemplo de condenação, apesar do aparente consentimento da vítima, aparece em 
Mariño Héctor Oscar (Argentina).598 O caso diz respeito a uma garota paraguaia de 18 
anos que foi sexualmente explorada em um bordel de boate. A vítima chegou à Argentina 
sabendo que estaria se prostituindo; nenhum engano ou força foram empregados em 
recrutá-la para este propósito. No entanto, as condições no bordel eram diferentes do que 
ela havia sido informada. Quando ela chegou, o réu exerceu violência física e psicológica 
contra ela. O testemunho da vítima foi ambíguo. Ela declarou em seu testemunho escrito 
que sabia que estaria envolvida na prostituição e, junto com sua história de ser espancada 
e ameaçada pelo réu, expressou sentimentos positivos em relação a ele. Afirmou que às 
vezes ele a tratava gentilmente e cuidava dela. O Tribunal usou outras provas, além deste 
testemunho, para formar uma imagem completa do caso. Isto incluiu um relatório forense 
médico que confirmou que a vítima havia sido espancada e um relatório psicológico que 
comprovava que ela tinha capacidade intelectual relativamente baixa, falta de habilidades 
sociais e nível muito baixo de educação. Ela também teve um passado problemático, que 
incluiu maus tratos por parte de seus pais. Esse relatório, emitido pela Equipe Nacional de 
Resgate,599 também incluiu uma explicação de seus sentimentos positivos pelo réu em que 
o fato de viver com ele tinha gerado nela um mecanismo de identificação com ele, o que a 
levou a sentir que o explorador estava cuidando dela. Assim, ela normalizou a exploração.

O réu foi considerado culpado por tráfico de adulto para exploração sexual. O Tribunal 
considerou que o testemunho da vítima de que ela não foi vitimada, mas sim cuidada 
pelo traficante, deve ser levado em conta dentro da série de outras circunstâncias, e não 
isoladamente, o que inclui as conclusões dos relatórios médicos e psicológicos.

Em Urizar (Canadá),600 a vítima inicialmente concordou em participar de dança exótica, 
conforme sugerido pelo réu. Posteriormente, quando a vítima não quis fazê-lo, ela 
testemunhou: “…ele dizia, você queria isso, você era quem queria isso, porque a primeira 
vez eu tinha dito sim.”601 Não só o seu consentimento inicial não impediu a condenação do 
réu por acusações de tráfico, mas foi demonstrado que ele usou esse consentimento para 
exercer pressão psicológica sobre ela para permanecer na mesma situação. Ao confirmar a

______________
596 Discutido na seção 3.2.5 em “Vulnerabilidades das vítimas”.
597 Anteriormente citado.
598 Anteriormente  citado.
599 Um especialista argentino explicou que o Programa Equipe de Resgate (governo estadual) presta assistência 

imediata às vítimas.
600 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.2 da 

Compilação de Casos.
601 Veja Caso do Tribunal de Segunda Instância, página 20.
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condenação por tráfico, o Tribunal de Segunda Instância declara expressamente que se 
baseia na prova como um todo (que incluía provas de violência física e sexual, restrições 
de liberdade, isolamento, ameaças e vulnerabilidades).

Outro caso em que o consentimento inicial da vítima não impediu a condenação por 
tráfico de pessoas é I. (Áustria).602 Aqui, uma série de atos aparentemente consensuais 
foram explicados pelo Tribunal, de modo a mostrar que não houve consentimento real. 
Assim, embora a vítima tenha concordado em viver na Áustria e trabalhar como prostituta 
para o sobrinho do réu, o Tribunal observou que ela o fez sob a impressão enganosa de 
que receberia 50% de seus ganhos, o que não foi o caso. Além disso, ela permitiu que a 
relação sexual acontecesse “apenas porque ela era espancada”. Curiosamente, o Tribunal 
não considerou a falta de resistência da vítima durante a segunda e a terceira vez como 
consentimento autêntico, embora ela tenha resistido na primeira vez. O Tribunal explicou 
que essa falta de resistência surgiu “claramente sob a influência das circunstâncias que 
ela teve que suportar na primeira vez e que ainda estavam frescas em sua mente”. Além 
disso, o retorno da vítima ao réu foi explicado pelo Tribunal “face às suas preocupações de 
que ele concretizaria suas ameaças de matar seu filho e incendiar sua casa no seu país de 
origem”. Assim, cada ato consensual foi visto no contexto das circunstâncias do caso, que 
incluiu MEIOS abomináveis, tais como engano, ameaças e violência.

Um caso muito interessante que foca no consentimento aparente vem da Finlândia.603 Diz 
respeito a um empresário que fingiu ser dono de uma agência de modelos. Ele convidou 
doze jovens mulheres finlandesas para entrevistas durante as quais as mulheres foram 
fotografadas nuas e tocadas, e algumas foram até mesmo estupradas. Seus trabalhos 
subsequentes envolveram apresentações eróticas, pornografia, striptease e prostituição. 
As mulheres também foram exploradas sexualmente e estupradas. Quando a agência de 
modelos chamou a atenção da polícia, o homem já administrava o negócio há mais de uma 
década. As questões urgentes no caso giram em torno do consentimento e incluem: como 
meninas finlandesas comuns e mulheres com históricos convencionais se encontram 
nessa situação abusiva? Por que elas não fugiram, mas em vez disso voltaram às situações 
de abuso, mesmo que não estivessem presas e não temessem a deportação do país? 
Por que elas não procuraram a ajuda da polícia ou de outras pessoas? Um psiquiatra 
forense testemunhou que em casos de violência e exploração sexual, o controle sobre a 
vítima é frequentemente conseguido por um processo gradual de a vítima renunciar à 
sua integridade corporal e por técnicas avançadas de manipulação. Ele explicou que esse 
processo incremental torna difícil, mesmo para a própria vítima, definir o ponto em que 
ela deixou de dar seu consentimento. Também desgasta sua confiança em outras pessoas 
e na capacidade da sociedade de protegê-la. Além disso, o especialista explicou que o réu 
manipulou as mulheres para acreditar que elas eram responsáveis por suas situações e 
instalou nelas sentimentos de culpa e inutilidade. O réu foi condenado por tráfico e outras 
ofensas sexuais, entre elas estupros, e condenado a mais de 11 anos de prisão.604

Condenações em que o Tribunal entendeu o consentimento da vítima como uma manifestação 
de suas vulnerabilidades 

Como visto nos casos anteriores, os Tribunais geralmente conseguem entender o aparente 
consentimento da vítima face à totalidade das circunstâncias e, especialmente, de suas

______________
602 Anteriormente  citado.
603 Anteriormente  citado.
604 O Supremo Tribunal Federal não afirmou a condenação do tráfico.
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vulnerabilidades. Os casos a seguir enfatizam o papel das vulnerabilidades na compreensão 
nos Tribunais sobre o consentimento da vítima.

Em Ramaj (Reino Unido),605 embora nenhuma prova tenha mostrado claramente que a 
vítima não estava disposta a se envolver em prostituição, um dos réus foi condenado por 
tráfico no Reino Unido para fins de exploração sexual. Ao afirmar a condenação, o Tribunal 
de Segunda Instância observou que, no que se refere à sentença: “Uma característica 
agravante neste caso é que [a vítima] tinha 18 anos de idade, fora da escola - ingênua, 
crédula e inexperiente nos caminhos do mundo”.

Em um caso de exploração sexual 6B_277_2007 (Suíça),606 o Tribunal comentou que o 
consentimento inicial das vítimas foi baseado em pobreza e dificuldades agudas, o que 
levou apenas ao “consentimento formal”, diferenciado do “consentimento autônomo”. O 
Tribunal mencionou decisões judiciais anteriores nas quais se considerou que, embora 
o consentimento informado possa impedir uma condenação por tráfico de pessoas, o 
consentimento da vítima sozinha, especialmente se a vítima estiver em uma situação de 
vulnerabilidade, não equivaleria a um consentimento válido. O Tribunal também observou 
que algumas das vítimas eram menores também. Os réus foram condenados por tráfico de 
pessoas para fins de exploração sexual.

Em Martínez, Sardina (Argentina),607 três réus foram condenados por receber e por 
prostituir sexualmente seis meninas com mais de 18 anos de idade e por abusarem de 
suas posições de vulnerabilidade em um bordel situado em local remoto. Enquanto o 
testemunho das vítimas era fraco (elas não se viam como vítimas), o relatório psicológico 
foi um fator determinante na condenação, pois havia comprovado as vulnerabilidades 
das meninas. Na sequência deste relatório, o Tribunal considerou que as vítimas não se 
consideravam vítimas devido ao medo, vergonha, mecanismos de sobrevivência e falta 
de confiança. No entanto, determinou que outras provas comprovavam que os acusados 
haviam explorado sexualmente as meninas, que na época dos eventos eram extremamente 
vulneráveis.

Compreendendo que os traficantes costumam atacar as vítimas por causa de suas 
vulnerabilidades, e mais do que isso, utilizam essas vulnerabilidades para mantê-las sob 
domínio, os Tribunais entendem melhor porque as vítimas parecem consentir e percebem 
que tal consentimento é ou deveria ser irrelevante para o crime.608

Condenações em casos com aparente consentimento da vítima em que os Tribunais 
consideraram as crenças culturais das vítimas

Em certos casos, as crenças e práticas culturais são usadas pelo Tribunal para entender 
como as vítimas aparentemente consentiram sua exploração. Para mais informações sobre 
a importância das crenças e práticas culturais nos casos de tráfico, veja também: seção 
2.6 em “Depoimento de especialista ou profissional”; 3.2.2 em “Ameaças aparentemente 
irracionais “; 3.2.16 em “A relevância das crenças e práticas culturais”; 3.3.6.7 em “Crenças 
aparentemente irracionais”; e 3.3.8.8 em “Comportamento da vítima/explicações culturais 
para o comportamento da vítima”.

Em Farrell (Estados Unidos),609 os réus foram condenados por servidão por dívida, 
conspiração para cometer servidão por dívida e servidão por retenção de documentos. Um dos fatos 

______________
605 R. vs. Ramaj e outro, Processo Penal  [2006], EWCA Crim. 448, Reino Unido. O caso está disponível no Banco 

de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º GBR010).
606 Caso 6B_277/2007, 8 de janeiro de 2008, Tribunal Federal Lausanne, Suíça. O caso está disponível no Banco 

de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º CHE003).
607 Caso FBB 31000269/2010/TO1, Tribunal Federal de La Pampa, março de 2014, Argentina.
608 Nos referimos a seção  3.2.5 em “Vulnerabilidades das vítimas”, que aborda este assunto em maior detalhe.
609 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.4 da 

Compilação de Casos.
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no mosaico de provas em questão dizia respeito à complacência dos trabalhadores em entregar 
seus passaportes, vistos e documentos de imigração aos seus empregadores, embora 
muitos relutassem em fazê-lo. O Tribunal observou que esse comportamento emanava da 
“honra e respeito” que a cultura das vítimas exigia mostrar aos seus empregadores”.

Às vezes, o estigma cultural faz com que as vítimas se abstenham de fugir de suas 
situações, o que pode ser visto como um consentimento para sua exploração. Tal caso foi 
Kovacs (Austrália),610 onde a vítima, embora repetidamente estuprada e continuamente 
explorada, não fugiu e não se queixou imediatamente. Foi explicado assim: “vergonha e 
constrangimento na sociedade filipina, não apenas para ela, mas também para sua mãe 
doente, a impediu de dizer qualquer coisa”.

Casos que trazem a cultura em sua magnitude são aqueles que respeitam as vítimas 
nigerianas, cujo tráfico é assistido com rituais “juju” realizados por padres ou médicos 
nativos, que tiram das vítimas várias partes do corpo para ligá-las por meio de uma maldição 
caso elas tentem fugir ou não pagar suas dívidas. Embora as meninas pareçam consentir 
com essa situação, elas são realmente controladas por meio de ameaças. Nos referimos 
à análise aprofundada do caso Omoruyi (Nigéria)611, que aparece na seção 5.5 desta 
Compilação de Casos para uma análise mais detalhada das questões de consentimento 
que surgiram nesse caso.612

Casos de absolvição

Em um caso recente, um Tribunal absolveu o réu de uma acusação de “manter uma 
pessoa em condições de escravidão” (embora ele tenha sido condenado por vários crimes 
sexuais), devido à falta de compreensão por parte do Tribunal sobre o motivo pelo qual as 
vítimas consentiram em permanecer com ele. O caso em questão é o A.G.G.R. (Israel),613 
onde o Tribunal não conseguia entender como cidadãs israelenses de contextos normativos 
“comuns” não deixaram o réu. O Tribunal observou que os obstáculos para isso eram 
apenas psicológicos.

Similarmente, no Caso n.º 978 em 12 de março de 2012 (Argentina),614 duas mulheres 
denunciaram à polícia que eram vítimas de tráfico de pessoas para exploração sexual. 
Ao absolver os acusados, o Tribunal baseou-se fortemente no fato de que as mulheres 
entraram na Argentina sabendo que iriam se tornar prostitutas, de modo que aparentemente 
consentiram em ser prostituídas.615

Ranya Boonmee (Tailândia)616 é outro exemplo de uma absolvição617 com base no 
consentimento da suposta vítima. Na absolvição dos réus, o Tribunal de Segunda Instância

______________
610 Anteriormente citado 
611 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.5 da 

Compilação de Casos.
612 Em relação ao uso de “juju” em geral, também nos referimos às seções 2.6 sobre “Depoimento de especialista 

ou profissional”; 3.2.2 em “Ameaças aparentemente irracionais”; 3.2.4 em “Meios sutis de coerção”; 3.2.16 em “A 
relevância das crenças e práticas culturais”; 3.3.6.7 em “Crenças aparentemente irracionais” e 3.3.6.8 em “Compor-
tamento da vítima/explicações culturais para o comportamento da vítima”.

613 Anteriormente citado. Veja a seção 3.3.3. “O sistema de apoio da vítima” para uma descrição mais detalhada do caso.
614 Caso n.º 978 de 12 de março de 2012 (Argentina). Veja também a seção 2.2.1.1 em “Declarações inconsistentes 

e informações totalmente falsas” no testemunho da vítima para obter mais informações sobre as contradições da 
vítima neste caso. Esse caso estar disponível em Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º ARG006).

615 O especialista da Argentina comentou que o Tribunal poderia ter negado o aparente consentimento das vítimas 
devido ao abuso de uma posição de vulnerabilidade, mas não o fez.

616 Anteriormente citado. Para acesso aos detalhes dos fatos, consulte a análise aprofundada na seção 5.7 da 
Compilação de Casos.

617 As acusações eram conspirar para confinar outras pessoas, privando-as da liberdade e forçando-as a fazer 
qualquer ato pelo acusado, e aceitar e reter trabalhadores ilegalmente, inclusive aqueles com idade inferior a 18 e 
15 anos para fins de escravidão, e obrigá-los a trabalhar em práticas semelhantes à escravidão.
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baseou-se fortemente no aparente consentimento das supostas vítimas às suas situações e 
no comportamento ingênuo dos réus. Assim, o Tribunal destacou que as supostas vítimas 
haviam cruzado a fronteira ilegalmente para a Tailândia para trabalhar; que não havia 
indicação de indisposição para trabalhar durante a batida policial nas instalações; que foi 
acordado que os réus pagam os custos de transporte das aldeias das supostas vítimas, que 
seriam então descontados dos salários das vítimas; que não havia restrição de liberdade 
sobre as supostas vítimas além do que foi feito no caso de outros trabalhadores e que 
as motivações dos acusados a esse respeito eram ingênuas. Este caso é de particular 
interesse porque o Tribunal de Primeira Instância sentenciou com base nas mesmas 
provas, enquanto o Tribunal de Segunda Instância absolveu (veja a análise aprofundada 
deste caso na seção 5.7).

Em outro caso, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8534 (Países Baixos),618 o Tribunal absolveu o 
réu de uma das acusações de tráfico de pessoas pelas quais foi processado, pois a vítima 
havia declarado que ninguém a forçou a trabalhar na prostituição ou a entregar o dinheiro 
que ela ganhou. Diante da clareza das afirmações de consentimento da vítima, o Tribunal 
concluiu que os materiais do arquivo não estabeleciam o uso de MEIOS ou a presença de 
EXPLORAÇÃO.

Como os Tribunais tratam o consentimento das vítimas

I.    Absolvições

II.   Condenações

Os Tribunais podem condenar mesmo quando o consentimento da vítima é comprovado. O 
seguinte foi levado em consideração:

• Linguagem da legislação ou jurisprudência. (O consentimento é explicitamente 
irrelevante?)

• Como o consentimento pode ser explicado? Totalidade das circunstâncias. (A violência 
explícita, a força, as ameaças, ou engano são artifícios usados? Há servidão por dívida? 
Vulnerabilidades agudas? Trabalho difícil e condições de vida precárias? Falta de 
pagamento ou pagamento mínimo? Restrição à liberdade?)

• Estágios de consentimento. O consentimento foi retirado? O traficante usa o 
consentimento inicial da vítima como uma forma sutil de coerção? Por outro lado, o 
uso de um MEIO durante uma fase inicial ainda influencia as ações da vítima em um 
estágio subsequente?

• Distinção entre o consentimento formal e o consentimento autônomo
• Verificação de perto das maneiras pelas quais as vítimas não são livres. (Elas podem se 

recusar a trabalhar? Elas podem escolher as condições de vida?)
• Mecanismos psicológicos (por exemplo, identificação com o traficante, vergonha, medo, 

mecanismos de sobrevivência)
• Métodos de controle dos traficantes. (Um processo incremental pelo qual as vítimas 

renunciam à integridade corporal? As vítimas principais se sentem responsáveis por 
suas situações?)

• Crenças e circunstâncias culturais. (Faz parte da cultura da vítima respeitar e obedecer 
ao seu empregador? Antecipar o estigma se a exploração for revelada? Acreditar em 
ameaças baseadas em práticas culturais?)

• Declaração de valores. Pode haver um consentimento válido para uma exploração 
severa? Para violações da dignidade humana?

______________
618 Tribunal de Segunda Instância de Amsterdã, 11 de abril de 2013. ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8534, Países 

Baixos. Este caso foi fornecido a nós por um especialista dos Países Baixos.





5. Análise aprofundada dos casos 
selecionados

As seções acima desta Compilação de Casos lidaram com cada questão de forma 
hermeticamente isolada no melhor interesse para análise. No entanto, é igualmente 
importante ver como as várias questões se encaixam em um caso, com cada peça de prova 
enriquecendo e sustentando as demais. Como mencionado na introdução, as primeiras 
seções são como as ferramentas e os blocos de construção de uma casa, enquanto as 
análises aprofundadas de casos são como o próprio edifício. Ou, para usar outra metáfora, 
as primeiras seções são como o esqueleto do corpo, expondo a estrutura dos tecidos, 
enquanto esta seção final assemelha-se aos músculos que fazem o esqueleto se mexer. 
Espera-se que esta seção permita aos profissionais uma oportunidade de examinar as 
questões em um contexto mais completo e detalhado.

Cada caso analisado abaixo começa com uma lista dos tipos de provas usadas. No entanto, 
deve-se observar que estas listagens podem estar incompletas, uma vez que, por vezes, o 
Tribunal não menciona todas as provas apresentadas em sua decisão. Isso pode acontecer 
em decisões de apelação, que podem se concentrar apenas em uma parte das provas.

5.1 K-165/11 (Sérvia)619

Este caso inclui os seguintes tipos de prova: depoimento de vítima caracterizado por 
inconsistências e o depoimento de um especialista. Os pontos fortes do mosaico de provas 
incluem restrições à liberdade, violência, falta de pagamento, condições de trabalho 
exploradoras, isolamento, abuso de uma posição de vulnerabilidade (idade, status 
socioeconômico, deficiências mentais, fraquezas de personalidade, gravidez) e relativamente 
longa duração do crime. As fragilidades no mosaico de provas incluem o fracasso da vítima 
em fugir quando dada a oportunidade de fazê-lo. Uma questão particularmente difícil que 
aparece neste caso é o aparente consentimento da vítima para exploração grave.

O acusado neste caso foi condenado por tráfico de pessoas. Esta condenação foi ratificada em 
recurso.

O réu era um cidadão sérvio, um mecânico de profissão. Neste caso ele traficou as vítimas 
do início de 2007 até 1 de outubro de 2008, com uma pausa de três meses, de 7 de 
novembro de 2007 a 7 de fevereiro de 2008, quando ele foi detido por um outro crime. 

______________
619 K 165/11 [2011], Tribunal Superior em Novi Sad, 14 de outubro de 2011, Sérvia. O caso está disponível no 

Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º SRB035).
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Na ausência do réu, seu filho traficou as vítimas separadamente. A Vítima 1 nasceu em 
1983 e a Vítima 2 nasceu em 1993 e tinha apenas 15 anos no momento do crime.

O réu explorou as dificuldades da Vítima 1 ao recrutá-la para oferecer serviços sexuais para 
lucro dos réus, o que incluiu o fato de que ela estava desempregada e sem meios financeiros 
que lhe permitam viver, em fase avançada de gravidez, e que ela e seu namorado não 
tinham um lugar para ficar. Depois que ela aceitou, ele a levava todas as noites para uma 
rua que era conhecida como um local popular para prostituição. Ele então estacionava 
o seu carro nas proximidades para supervisionar a vítima, o número de clientes que ela 
aceitava e a quantidade de dinheiro que ela ganhava. A vítima geralmente ganhava entre 
11.000 a 12.000 dinares sérvios por noite, os quais era obrigada a dar ao réu. Ele então a 
levou de volta para sua casa e não permitiu que saísse, exceto uma vez durante o dia por 
volta das 13h, quando ela precisava mais uma vez prestar serviços sexuais por cerca de 
três horas, ganhando um adicional de 5.000-6.000 dinares para o réu.

Mesmo quando a vítima estava grávida, o réu a forçou a continuar a prestar serviços 
sexuais até alguns dias antes do parto. O namorado da Vítima 1 a abandonou um mês 
antes de ela dar à luz. O réu a buscou no hospital e fez a Vítima 1 continuar a prestar 
serviços sexuais começando apenas 4-5 dias depois que o bebê tinha nascido. A esposa do 
réu cuidou do bebê enquanto a Vítima 1 estava sendo prostituída.

Em meados de 2008, o réu exigiu que a Vítima 1 encontrasse outra garota para prestar 
serviços sexuais em seu benefício, porque ele não estava satisfeito com seu lucro. Em 
uma estação de trem, a Vítima 1 conheceu uma menina de 15 anos (Vítima 2), que havia 
escapado de um orfanato e não tinha família nem lugar para ir. A Vítima 1 levou a Vítima 
2 para a casa do réu, onde ele, junto com seu filho, também a recrutou e a convenceu a 
participar de serviços sexuais para o benefício deles.

Após a chegada da Vítima 2, o réu levou ambas as vítimas para a rua para se prostituírem. 
Ele pegava todo o dinheiro que elas ganhavam. Elas não tinham permissão para deixar 
a casa do réu quando não estavam trabalhando e eram frequentemente espancadas pelo 
réu e seu filho.

Em 1 de outubro de 2008, as duas vítimas escaparam. Quando o réu e sua família 
adormeceram, elas pegaram o bebê da Vítima 1 e fugiram, tomando um trem para a cidade 
de Subotica.

Durante a investigação, as vítimas disseram que o réu tomava todo o dinheiro que elas 
ganhavam, batia nelas e não as deixava sair de casa.

Quando as vítimas chegaram ao Tribunal com a família do réu, elas mudaram suas 
declarações sobre o que lhes havia acontecido. No julgamento, ambas as vítimas afirmaram 
que o réu as tratava bem, que não foram espancadas e que, voluntariamente, davam 
dinheiro ao réu pela comida e roupas que o réu lhes fornecia.

O Tribunal rejeitou esse depoimento alterado e, em vez disso, baseou-se nas informações 
que as vítimas deram durante o inquérito. O Tribunal concluiu que o depoimento no 
julgamento foi influenciado pelo réu, porque ambas as vítimas compareceram ao julgamento 
com o filho e a esposa do réu. Além disso, o Tribunal entendeu que o depoimento do 
julgamento das vítimas era internamente ilógico. O Tribunal achou impossível acreditar 
que as vítimas tinham desfrutado de condições tão boas na casa do réu, mas ainda assim 
tenham decidido fugir, e que voluntariamente deram todo seu dinheiro para os réus 
quando as próprias vítimas estavam em situações financeiras extremamente precárias.
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O Tribunal também contou com o depoimento de especialistas para entender por que as 
vítimas mudaram suas declarações. Uma comissão de especialistas composta por psicólogos 
e assistentes sociais testemunhou que a Vítima 1 era extremamente sugestionável e poderia 
ser facilmente manipulada pela pessoa que havia cometido o crime. Em consequência, o 
depoimento da Vítima 1 mudou no julgamento, depois que ela encontrou a esposa do 
réu, que conversou com a Vítima 1. Por outro lado, as declarações que a Vítima 1 deu 
durante a investigação foram proferidas sem a presença do réu ou de algum dos seus 
familiares. Outra especialista testemunhou sobre a menor de idade, Vítima 2, e explicou 
que o desenvolvimento mental da Vítima 2 não era consistente com a sua idade, que o 
nível de sua formação social, emocional e educacional resultava em ela desconhecer o que 
é um comportamento socialmente aceito e o significado de certo e errado, e que ela era 
emocionalmente instável. 

A condenação foi embasada nos pontos fortes do mosaico de provas, os quais incluem 
restrições à liberdade, violência, falta de pagamento, condições de trabalho exploradoras, 
isolamento, abuso de uma posição de vulnerabilidade (idade, status socioeconômico, 
deficiências mentais, fraquezas da personalidade, gravidez) e a duração relativamente 
longa do crime.

No entanto, embora esse caso tenha resultado em uma condenação por tráfico de pessoas, 
o caso suscita muitas questões que os profissionais frequentemente precisam resolver. 
Por exemplo, indiscutivelmente a Vítima 1 teve uma oportunidade de escapar da situação, 
quando ela estava no hospital e, portanto, não estava fisicamente sob o controle do 
réu. Além disso, as duas vítimas não ficavam sob a supervisão do réu quando elas se 
prostituíam durante as tardes. Só à noite elas estavam sob o controle direto e supervisão 
do réu. Embora essa questão não tenha sido explicitamente levantada pelo Tribunal, a 
condenação pareceria atestar o fato de que essa aparente liberdade não foi conclusiva. O 
Tribunal parecia entender que as vítimas não tinham liberdade real, sendo que a totalidade 
das circunstâncias as colocava sob controle do traficante.

Outra questão crucial neste caso, embora não explicitamente abordada pelo Tribunal, foi 
o aparente consentimento original de ambas as vítimas a se prostituir em benefício do 
réu. Enquanto o Tribunal não analisou esse aspecto do caso, a condenação mostra que o 
Tribunal não considerou este fato conclusivo.

Outra questão sobre a qual este Tribunal ficou em silêncio, mas que pode ser motivo de 
preocupação para os profissionais, é o papel da Vítima 1 ao recrutar a Vítima 2. Isso evoca 
outro caso mencionado na presente Compilação de Casos, Garcia et al (Colômbia),620 em 
que vítimas antigas se tornaram parte da cadeia de tráfico de pessoas e foram processadas 
e condenadas. No entanto, neste caso, não houve discussão sobre a criminalização da 
Vítima 1 por essas ações, embora não saibamos se o promotor apresentou uma acusação 
contra ela.

Por fim, este caso mostra como as vulnerabilidades que os traficantes muitas vezes 
exploram também podem criar obstáculos para os profissionais durante a investigação e o 
processo judicial do caso. Neste caso, as vítimas mudaram completamente suas histórias 
durante o julgamento. Isso foi explicado, pelo menos parcialmente, pelo depoimento de 
profissionais, como consequência de suas vulnerabilidades. Neste caso, o Tribunal foi 
exitoso em condenar o réu, porque foi apresentada uma explicação para as contradições.

______________
620 Garcia et al, 6 de março de 2008, Tribunal Penal de Recursos do Supremo Tribunal de Justiça da Colômbia. 

O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso 

n.º COL005).
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5.2 Urizar (Canadá)621

Os tipos de provas contidas no caso incluem depoimento de vítima, o qual foi inconsistente 
e não corroborado e, além disso, depoimento de policial, depoimento de uma amiga do 
acusado, prova fotográfica, relatório médico, carta da escola da vítima, análise de chamadas 
de e para o telefone celular do réu, Facebook e mensagens de texto.

Os pontos fortes do mosaico de provas incluem violência, engano, ameaças, falta de 
pagamento, condições difíceis de trabalho, restrições de liberdade por meio de supervisão, 
isolamento e aprisionamento em local trancado e vigiado, vulnerabilidades (que consistem 
em status socioeconômico, situação familiar difícil e apego romântico ao réu), forma sutil 
de coerção por meio de humilhação e sinais de propriedade.

As fragilidades no mosaico de provas incluem o comportamento da vítima (denúncias 
tardias, retornar ao abusador repetidamente) e o fato de que a vítima tinha um sistema de 
apoio fora o réu.  Uma questão particularmente difícil que aparece neste caso é o aparente 
consentimento da vítima para exploração grave.

O réu foi condenado por acusações de tráfico de pessoas, benefício econômico por meio de 
tráfico, exploração, extorsão e outras acusações. As condenações por tráfico de pessoas e 
exploração foram confirmadas pelo Tribunal de Segunda Instância.

Em dezembro de 2008, o réu conheceu a vítima em um bar. Eles rapidamente começaram a 
namorar. O réu foi encantador com a vítima e “a tratava como uma princesa”. Ele comprou 
roupas para ela e pagou por idas ao cabeleireiro e a manicures. Na época, o réu dirigia um 
Jaguar e disse à vítima que ele ganhava muito dinheiro.

Por outro lado, a vítima não tinha dinheiro e sua situação familiar não era “muito boa”.622 
A vítima discutia com o pai dela, quem ela acreditava que era uma pessoa mesquinha, 
e ela testemunhava seus pais discutindo. Ela disse ao réu que queria ganhar dinheiro e 
ele a convenceu a trabalhar como dançarina exótica. O réu insistiu que a vítima usasse 
cocaína a fim de ajudá-la a se livrar das inibições antes dela começar a trabalhar. A vítima 
concordou. O acusado levava a vítima ao trabalho e a buscava depois que ela terminava. 
O réu imediatamente forçava a vítima a lhe dar o dinheiro que ela havia recebido. A 
vítima ficava em estado de choque e não entendia o que estava acontecendo, mas o réu 
rapidamente a assegurava de que seu dinheiro estaria seguro e que ele não iria gastá-lo. 
Algum tempo depois, o réu disse à vítima que havia perdido o emprego e queixava-se de 
que não tinha dinheiro. Nesse ponto, a vítima já tinha se apaixonado por ele e o via como 
seu salvador, pois ele a ajudou a sair de sua situação familiar e a ganhar dinheiro.

A vítima começou a trabalhar mais frequentemente, e o réu tornou-se possessivo e era 
violento com ela. O réu continuou a confiscar o dinheiro da vítima até que um dia ela pediu 
a ele que lhe desse um pouco do dinheiro que ela havia ganhado para poder comprar um 
casaco. O réu disse que não tinha dinheiro nenhum. A vítima se sentiu traída e decidiu 
nunca vê-lo novamente e voltar para a casa de seus pais. O réu não queria deixar a 
vítima ir e telefonou para a casa de seus pais dizendo que a amava e pediu desculpas. A 
vítima retornou para o réu. Isso deu início a um ciclo no qual o réu abusava da vítima e 
se apropriava do dinheiro dela. Posteriormente, a vítima deixava o réu, somente para ele 
persegui-la novamente até que ela retornasse.

______________
621 R. vs. Urizar, arquivo n.º 505-1-084654-090, L-017.10, Corte de Québec, Distrito de Longueuil, Divisão Criminal 

(J.C.Q.), (2010-08-13), 13 de agosto de 2010 e Urizar vs. R., n.º 500-10-004763-106, Corte de Apelação, Québec, 
16 de janeiro 2013, Canadá. O Caso do Tribunal de Recurso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC caso n.º CAN005).

622 Consulte Índice de todos os casos.



ANÁLISE APROFUNDADA DOS CASOS SELECIONADOS 145

Um dia, o réu fez com que a vítima mudasse para o apartamento de seu amigo. Confiscou 
seu telefone celular quando ele saia do apartamento e se recusou a permitir que ela desse 
o seu novo endereço para sua mãe. Ele também a proibiu de continuar com seus estudos. 
Ele “lhe disse que ele tinha controle sobre ela, que ela pertencia a ele e que ele poderia 
fazer o que quisesse com ela”.623 O réu queria que a vítima tatuasse seu nome em seu 
corpo para enviar uma mensagem aos homens no bar de que “ela pertencia a ele”. Ele 
a humilhava, dizendo que ela não era boa o suficiente nem para ser uma prostituta.624 
Ao longo do tempo, a perseguição do réu para com a vítima, quando ela o deixou, foi 
intensificada. Isso incluiu ir à casa dos pais dela, encontrar uma maneira de entrar, e 
exigir por meio de ameaças que eles reatassem o relacionamento. A vítima retornou para o 
réu no dia seguinte. Esse ciclo de fuga, perseguição, ameaças e retorno continuou durante 
um período de nove meses até agosto de 2009, quando a vítima convenceu o réu a deixá-
la ir visitar a mãe e, durante essa visita, a vítima registrou uma denúncia com a polícia.

As provas contra o réu neste caso foram baseadas primeiramente no depoimento da vítima, 
embora houvesse algum apoio, como será analisado abaixo.

Já que o depoimento da vítima era a principal peça de prova, a credibilidade do depoimento 
foi uma questão central nesse caso. O depoimento continha omissões, lapsos de memória, 
contradições, hesitações e exageros, e a vítima ainda se recusou a responder algumas 
perguntas. Ainda assim, o Tribunal lidou com isso com o que denominou de ferramentas 
de senso comum; explorou-se a razoabilidade interna do depoimento e sua consistência 
em aspectos substanciais, a falta de motivação para mentir por parte da vítima e seu 
conhecimento acerca dos efeitos do trauma. O Tribunal considerou ainda que teria sido 
preocupante se a vítima fosse capaz de testemunhar em detalhes e em ordem cronológica, 
dadas as difíceis circunstâncias a que ela se submeteu. É digno de nota que o Tribunal 
de Primeira Instância ouviu o depoimento da vítima enquanto ela ficava resguardada da 
linha de visão do réu, à luz das dificuldades que ela experimentou em testemunhar na 
frente dele.

Embora o depoimento da vítima tenha sido considerado confiável, ele não foi corroborado 
em seus aspectos substanciais por outro depoimento. Enquanto o Tribunal estava bem 
ciente disto, expressamente determinou que a corroboração não era necessária.

No entanto, o depoimento foi corroborado por outras provas, entre elas fotografias, um 
relatório médico, depoimento de um oficial de polícia, registros de chamadas de telefone e 
mensagens de texto. Esses elementos de prova foram utilizados pelo Tribunal das seguintes 
maneiras:

1. O policial testemunhou sobre o comportamento da vítima quando ele a interrogou. 
Ele observou que ela estava “exausta, nervosa, ansiosa e esgotada”;625 ele também 
notou que seu telefone celular estava vibrando constantemente.

2. Foram encontradas fotografias eróticas da vítima durante uma busca no apartamento 
do réu.

3. O relatório médico confirmou lesões nos joelhos da vítima; o Tribunal considerou 
que essas lesões foram consistentes com a afirmação da vítima de ter se lesionado 
quando o réu a empurrou escada abaixo.

______________
623 Consulte Índice de todos os casos.
624 Ver caso do Tribunal de Segunda Instância, páginas 4 e 20.
625 R. vs. Urizar, arquivo n.º 505-1-084654-090, L-017.10, página 17, Tribunal de Québec, Divisão Criminal 

(J.C.Q.), (13/08/2010).



COMPILAÇÃO DE CASOS - QUESTÕES PROBATÓRIAS EM CASOS DE TRÁFICO DE PESSOAS146

4. O Tribunal baseou-se nas mensagens de texto para mostrar que o réu sabia que a 
vítima estava trabalhando como stripper e que ele lhe devia dinheiro.

5. O registro de chamadas telefônicas do réu não dá sustentação à condenação 
diretamente, mas mostrou que muitas chamadas foram feitas do telefone do réu 
para os números da vítima e da mãe dela.

6. A defesa apresentou uma carta da escola da vítima e o depoimento de uma amiga 
do réu que alegou que a queixa da vítima era por causa do ciúmes dela. O Tribunal 
considerou que a carta da escola da vítima confirmou sua alegação de que o réu lhe 
pediu para deixar a escola, porque a carta demonstrou um aumento de absentismo 
naquela época. O Tribunal não deu importância ao depoimento da amiga do 
réu, considerando o depoimento inútil, uma vez que não se relacionava com os 
méritos das questões criminais do caso, e era potencialmente tendencioso porque 
a testemunha tinha “um óbvio interesse em favorecer” o réu, pois ela era amiga de 
longa data dele e “estava apaixonada por ele há um ano”.626

Fortes provas mencionadas no contexto factual que podem ter contribuído para a 
condenação incluem: violência, engano, ameaças, restrições de liberdade, formas sutis 
de coerção, entre elas humilhação, falta de pagamento, condições de trabalho difíceis, 
restrições de liberdade, isolamento, vulnerabilidades (que consistiam em status 
socioeconômico, situação familiar difícil e apego romântico) e sinais de propriedade. 

Aparentemente, havia fragilidades no mosaico de provas deste caso. Por exemplo, a vítima 
escapou e voltou para o réu muitas vezes. A vítima era canadense, falava a mesma língua 
das pessoas ao seu redor, tinha permissão para trabalhar legalmente e tinha apoio da 
família por perto. A queixa da vítima foi feita com nove meses de demora. Nenhuma 
dessas aparentes fragilidades impossibilitou a condenação. Na verdade, tanto o Tribunal 
de Primeira Instância quanto o Tribunal de Segunda Instância encontraram explicações 
para elas na totalidade das circunstâncias do caso. Por exemplo, o retorno ao agressor 
repetidamente e a demora em prestar queixa foram explicados pela vulnerabilidade 
emocional da vítima que estava romanticamente apegada ao réu e desejava acreditar que 
a situação melhoraria; as contradições no depoimento da vítima foram explicadas pelo 
trauma que ela sofrera; permanecer na situação apesar de um sistema de apoio familiar 
nas proximidades foi considerado explicitamente irrelevante para determinar a culpa do 
réu pelo Tribunal de Segunda Instância, e o Tribunal de Primeira Instância constatou que 
a vítima não tinha dinheiro quando conheceu o réu, tinha um relacionamento difícil com 
a família dela e estava romanticamente apegada ao réu. A combinação desses fatores a 
tornou vulnerável, apesar de um potencial sistema de suporte.

Este caso também destaca o grande problema do consentimento da vítima à exploração 
extrema. Enquanto o Tribunal não tratou explicitamente essa questão, a condenação 
do réu, apesar do aparente consentimento da vítima para a exploração, mostra que o 
consentimento da vítima não foi considerado relevante para a condenação. Além disso, não 
só o consentimento inicial não impediu a condenação do réu sob a acusação de tráfico, 
mas foi demonstrado que ele usou esse consentimento para exercer pressão psicológica 
sobre ela para permanecer na mesma situação.627 Ao confirmar a condenação por tráfico, 
o Tribunal de Segunda Instância demonstrou expressamente que se baseou nas provas 
como um todo (o que incluiu violência física e sexual, restrições de liberdade, isolamento, 
ameaças e vulnerabilidades).

______________
 626 R. vs. Urizar, Arquivo n.º 505-1-084654-090, L-017.10, página 17, Tribunal de Québec, Divisão Criminal 

(J.C.Q.), (13/08/2010).
627 Ver caso do Tribunal de Segunda Instância, página 20.
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Outro ponto interessante destacado por este caso é a natureza gradual dos métodos de 
controle dos traficantes e a sua variedade. Assim, o réu começou por “seduzir” a vítima 
com bondade e presentes e só gradualmente passou para a violência física, restrições 
de liberdade, isolamento e ameaças. Isso foi explicitamente observado pelo Tribunal de 
Segunda Instância como uma parte particularmente importante do exercício de controle 
do acusado sobre a vítima.628

5.3 Wei Tang (Austrália)629

Os tipos de provas neste caso incluem o depoimento da vítima e, além disso, o depoimento 
de um indivíduo que era originalmente um corréu. Enquanto o Tribunal observa que 
houve um “volumoso corpo de provas”, apresentado neste caso, a decisão do Tribunal de 
Segunda Instância não lista as provas. No entanto, a decisão observa que grande parte das 
provas “não foi contestada”.630

Os pontos fortes do mosaico de provas incluem vulnerabilidades (consistindo em status de 
imigração ilegal, situação econômica difícil e falta de familiaridade com a língua e cultura 
do país de destino) restrições sutis de liberdade (inclusive por meio de ameaças sutis e 
confisco de passaporte e bilhetes aéreos), ameaças sutis, condições de trabalho difíceis, 
isolamento, ausência de pagamento em seis dos sete dias da semana, servidão por dívida 
e sinais de propriedade. Fragilidades no mosaico de provas incluem: nenhuma violência 
ou aprisionamento em local trancado e vigiado, sinais de autonomia (permissão para 
trabalhar e ganhar dinheiro por conta própria uma vez por semana antes da dívida ser 
paga e em geral após o pagamento da dívida), alimentação adequada e cuidados médicos, 
duração relativamente curta (4-6 meses), retorno a um empregador abusivo, prostituição 
voluntária anterior e falha em fugir ou procurar ajuda. Uma questão particularmente difícil 
aparecendo neste caso é o aparente consentimento da vítima para a exploração grave.

O réu foi condenado por cinco acusações de possuir um escravo e cinco acusações de usar 
um escravo.

Este foi o primeiro caso em que os Tribunais australianos interpretaram o conceito de 
escravidão expressos na legislação australiana. O contexto era mulheres tailandesas 
prostituídas na Austrália. O caso foi examinado por várias instâncias, o Tribunal do 
Condado de Victoria, o Supremo Tribunal de Victoria, atuando como um Tribunal de 
Segunda Instância e a Suprema Corte da Austrália.

O caso girava em torno de cinco mulheres tailandesas que voluntariamente entraram 
em acordos verbais na Tailândia, para trabalhar como prostitutas na Austrália. Todas 
as cinco já haviam trabalhado como prostitutas antes. Elas entenderam que teriam que 
pagar suas dívidas antes que pudessem ganhar dinheiro, mas que, uma vez paga a dívida, 
poderiam ganhar dinheiro como prostitutas.

Ao irem para a Austrália, elas criaram uma dívida de 40.000 a 45.000 dólares australianos, 
que deveria ser paga por meio de relações sexuais com homens na Austrália. Enquanto a 
dívida levava em conta a quantia de $20.000 que tinha de ser paga aos recrutadores na 
Tailândia, os valores exatos das despesas de viagem e o custo de vida das mulheres na 
Austrália nunca foram explicados ou justificados. As mulheres nem sempre estiveram cientes

______________
628 Ver caso do Tribunal de Segunda Instância, página 19, seções 78-80.
629 Terceiro recurso (VSCA): R. vs. Wei Tang (2009), 23 VR 332; (2009) 233 FLR 399; [2009] VSCA 182. Segundo 

recurso (HCA): R. vs. Wei Tang (2008) 237 CLR 1; (2008) 249 ALR 200; (2008) 82 JÚNIOR 1334; (2008) 187. R 252; 
[2008] HCA 39. Primeiro apelo (VSCA): R. vs. Wei Tang (2007), 16 VR 454; (2007) 212, FLR 145; (2007) 172 A Crim. 
R 224; [2007] VSCA 134; R. vs. Wei Tang [2007], VSCA 144 Decisão de condenação (VCC): R. vs. Wei Tang [2006], 
VCC 637. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º AUS001).

630 R. vs. Wei Tang [2007], VSCA 134. página 19 -  Tribunal de Segunda Instância, Supremo Tribunal de Victoria.
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dos termos exatos da dívida ou das condições de vida na Austrália. 

Elas viajaram com vistos de turista que foram obtidos sem ter sido revelado o verdadeiro 
propósito de sua viagem e, portanto, estavam na Austrália ilegalmente. Três das mulheres 
participaram do esquema para obter esses vistos, embora a extensão do esquema não seja 
clara. Elas foram escoltadas por uma ou duas pessoas, geralmente um casal de idosos 
para não despertar suspeitas.

Quando elas chegaram na Austrália, foram compradas por um cartel do qual o réu tinha 
uma participação de 70%. O cartel então enviou à Tailândia a quantia de $20.000 como 
preço de compra pelas mulheres.

Elas trabalhavam em um bordel licenciado de propriedade do réu. Na chegada, elas tinham 
pouco dinheiro, falavam pouco inglês e não conheciam ninguém na Austrália. Após a 
chegada, seus passaportes e as passagens de retorno de avião foram confiscados. Elas 
não tinham escolha sobre suas acomodações, ao contrário, foram obrigadas a residir em 
apartamentos específicos. Em uma dessas casas, disseram-lhes que permanecessem na 
casa para não serem vistas pelos oficiais de imigração.

Até elas pagarem suas dívidas, as mulheres não receberiam nada do dinheiro que ganhavam 
pela prostituição. Para cada cliente, o bordel cobrava $110, destes, $50 eram para pagar 
a dívida das mulheres. O resto foi apropriado pelo réu e pelos outros. As vítimas eram 
obrigadas a trabalhar longas horas, seis dias por semana, mas no sétimo dia de cada 
semana as mulheres podiam ganhar seu próprio dinheiro, $50 por cliente, ou ter um dia 
livre. Durante um período de quatro a seis meses, as mulheres atendiam até 900 clientes.

As mulheres eram bem aprovisionadas, alimentadas e supridas. Suas necessidades médicas 
eram atendidas. Elas não foram mantidas aprisionadas em local trancado e vigiado. No 
entanto, elas ficavam “efetivamente restritas” ao local. Somente em raras ocasiões elas 
saiam com o consentimento dos réus ou sob supervisão. O Tribunal determinou que as 
circunstâncias que efetivamente as restringiam incluíam as longas horas de trabalho, 
medo de serem detectadas pelas autoridades de imigração, medo de infrações imigratórias, 
conselhos para ficarem atentas às autoridades de imigração e lhes contar histórias falsas 
e instruções para não sair sem alguém que as acompanhasse.

Quando duas das cinco mulheres pagaram suas dívidas, seus passaportes foram devolvidos 
e as restrições impostas sobre elas foram tiradas. Ficaram, então, livres para viver em uma 
acomodação de sua própria escolha, escolher suas horas de trabalho e a serem pagas 
pela prostituição que realizavam. Elas voluntariamente continuaram a trabalhar nessas 
condições.

O réu foi condenado por cinco acusações de possuir um escravo e cinco acusações de 
uso de um escravo.631 Como boa parte da prova no caso não foi contestada, apenas a 
prova testemunhal de um indivíduo que era originalmente um corréu foi explicitamente 
invocada pelo Tribunal Superior.632 As fragilidades no mosaico de provas não impediram a 
condenação por escravidão.

______________
631 A legislação australiana sob revisão era o capítulo 8 do Código Penal, que lida com “crimes contra a humanidade, 

divisão 270, que aborda crimes de escravidão. Seguem-se as disposições pertinentes: 
“270.1 Definição de escravidão - Para os propósitos desta Divisão, a escravidão é a condição de uma pessoa 

sobre a qual qualquer um ou todos os poderes inerentes ao direito de propriedade são exercidos, inclusive onde tal 
condição resulta de um contrato feito pela pessoa ou dívida. 

270.2 A escravidão é ilegal - escravidão permanece ilegal e sua abolição é mantida [...] 
270.3 Ofensas à escravidão - (1) Uma pessoa que, dentro ou fora da Austrália, intencionalmente: (a) possui um 

escravo ou exerce sob um escravo qualquer um dos poderes anexados ao direito de propriedade; ou [...] (c) entra em 
qualquer transação comercial envolvendo um escravo [...]; Pena – Prisão por 25 anos”.

632 A Rainha vs. Tang [2008], HCA 39.
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De acordo com o Tribunal, o consentimento da vítima não significa que não há um 
crime de escravidão, já que ausência de consentimento não é um elemento necessário à 
consumação do crime. O contrato entre o réu e as vítimas não é inconsistente com o crime, 
ao contrário, as condições de escravidão podem sim advir de um contrato.

Os comportamentos a seguir das vítimas podem ter levado o Tribunal a duvidar de suas 
credibilidades ou refutar o crime. No entanto, não foi considerado relevante:

1. Consentimento da vítima não refuta o crime: As vítimas celebraram acordos verbais 
pelos quais sabiam que estariam trabalhando em prostituição e que teriam de pagar 
dívidas antes de começarem a ganhar dinheiro. Embora não seja claro se elas sabiam 
qual o valor da dívida ou as condições de vida, elas estavam cientes e concordaram 
com os pontos principais. Isso não prejudicou a condenação e o Tribunal afirmou 
claramente que a falta de consentimento não é um elemento do crime.

2. As vítimas trabalhavam na indústria do sexo na Tailândia, antes de chegar na 
Austrália: Isso não foi considerado relevante para o crime.

3. Três vítimas participaram em atos ilícitos para obtenção de vistos: Três das vítimas 
participaram em atos ilícitos para obtenção de vistos, o que foi relevante para suas 
credibilidades. Frente a isso, o Tribunal permitiu que a defesa investigasse as 
vítimas sobre suas cumplicidades na fraude de vistos, mas no final das contas as 
condenações indicam que o júri ainda acreditava nelas sobre as principais alegações.

4. Duas vítimas, voluntariamente, continuaram a trabalhar após pagar suas dívidas: 
Apesar de duas das vítimas terem voluntariamente continuado a trabalhar após 
pagar suas dívidas, o Tribunal não considerou que esse comportamento refutasse o 
crime ou afetasse suas credibilidades.

5. Vítimas admitiram mentir sob juramento: Uma questão importante de credibilidade 
foi que todas as vítimas admitiram durante o julgamento que anteriormente tinham 
mentido sob juramento em várias de suas declarações às autoridades de imigração 
e polícia, segundo a qual elas não tinham sido traficadas e não tiveram nenhum 
“chefe”; e sobre as condições em que trabalhavam e viveram, inclusive onde e com 
quem elas tinham vivido. Além disso, inicialmente mentiram sobre ter vivido em 
uma das casas comandada por uma mulher chamada “Mamãe”, que era cúmplice 
do réu, mas que não foi acusada. No entanto, as razões por trás dessas mentiras 
foram explicadas em provas das vítimas como parte do processo de acusação.

Assim, as mulheres forneceram provas de que o réu e outras pessoas lhes diziam que 
estavam agindo no seu melhor interesse, pois se fossem apanhadas pelas autoridades, 
a polícia e a imigração as colocariam na prisão ou detenção, se dissessem a verdade. 
Portanto, elas foram instruídas a mentir como detalhado acima. Esse medo foi reforçado 
quando o réu fez com que elas se escondessem em outro local em certos dias (quintas 
e sextas-feiras) e disse a elas que isso era para evitar que fossem encontradas pelas 
autoridades de imigração, que provavelmente invadiriam o bordel naqueles dias. Elas 
também foram avisadas sobre o que poderia acontecer com elas se escapassem. Sobre 
não terem mencionado a casa da “Mamãe”, surgiu nas provas das vítimas que não a 
mencionaram porque ela foi muito gentil com elas e não queriam colocá-la em apuros. 

O promotor que lidou com o caso anotou em seus registros das provas as declarações de 
uma das vítimas com os seguintes exemplos arrepiantes desses medos:
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“(Tang e outros) me ameaçaram de que uma grande máfia em Melbourne me mataria se 
eu tentasse fugir. Disseram-me que o marido (de Tang) era poderoso e conhecia a polícia 
e a imigração, que viriam atrás de mim. Eu sabia que os traficantes tinham os números 
de telefone e endereços da minha família na Tailândia, eu tinha medo de escapar temendo 
sua segurança e a minha, e eu fiquei sabendo de meninas traficadas que escaparam e que 
tinham sido assassinadas.”

Por fim, os vereditos de culpa retornados pelo júri indicaram que, apesar dessas questões 
de credibilidade, o júri acreditava nas vítimas sobre suas alegações centrais.

Várias outras reivindicações típicas de defesa aparecem no caso. Estas não impediram que 
o Tribunal condenasse:

1. As vítimas eram adultas, acima da idade de consentimento legal.

2. O trabalho das vítimas e o bordel para o qual elas trabalhavam eram legais.

3. As vítimas não foram presas no bordel ou em seus locais de residência. Uma delas 
até conseguiu formar um relacionamento pessoal.

4. A dívida que as vítimas tinham de pagar era em função dos custos incorridos 
pelos recrutadores, o que incluía a obtenção de vistos, organização do transporte, 
o fornecimento de passagens aéreas de retorno, o pagamento de escoltas, o 
fornecimento de alojamento e uma margem de lucro. A dívida precisa ser considerada 
no contexto da lei, cultura e economia da Tailândia, onde o contrato foi verbalmente 
acordado.

5. Os passaportes foram detidos para mantê-los em um lugar seguro e evitar a perda 
ou roubo.

6. As vítimas gozavam de boas condições: um dia livre por semana durante o qual 
podiam ganhar dinheiro; alimentação adequada.

7. O depoimento das vítimas foi contaminado por interesse próprio, sendo o depoimento 
contra o réu sua única forma de permanecer na Austrália.

8. As vítimas não foram sujeitas a estupro, violência ou outros crimes similares.

Deve-se notar que o réu foi condenado, apesar da duração relativamente curta dos crimes 
(quatro a seis meses).

5.4 Farrell (Estados Unidos)633

Este caso inclui uma variedade de provas: depoimentos das vítimas, depoimento de 
autoridade policial, depoimento do advogado do Condado, depoimento de um profissional, 
prova pericial e prova documental.

Pontos fortes do mosaico de provas incluem engano, ameaças, vulnerabilidades (entre elas 
status de imigração, pouco dinheiro, dependência dos réus para habitação e transporte, 
relação credor-devedor), restrições da liberdade (o que incluía constante supervisão sobre 
seus movimentos, correspondência e dinheiro, vasculhava os pertences das vítimas e a 
retenção de passaportes e documentos de imigração), baixa remuneração, servidão por 
dívida, condições de trabalho exploradoras (entre elas longas horas, sem tempo de lazer, 
privação do sono), difíceis condições de vida (inclusive alojamento lotado, falta de camas, 
falta de privacidade), isolamento, explicação do comportamento aparentemente voluntário 
da vítima por meio de crenças e práticas culturais, clima de medo.

______________
633 E. U. A. vs. Farrell, 563 F.3d 364 (2009), Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados 

de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA006).
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As fragilidades no mosaico de provas incluem o fracasso ao fugir, o retorno aos empregadores 
abusivos, a renúncia deliberada dos passaportes ao empregador, algum sistema de apoio 
na forma de colegas de trabalho em uma lanchonete de fast-food. Uma questão probatória 
particularmente difícil foi o aparente consentimento das vítimas para sua exploração.

Em um nível factual, é interessante observar que os réus fizeram uso da lei, dos políticos 
e abusaram do sistema de imigração para coagir as trabalhadoras a aceitar as condições 
de exploração. 

Os dois réus foram condenados por servidão por dívida, servidão por retenção de documento 
e outras acusações relacionadas. As condenações foram confirmadas no recurso.

Os réus recrutaram nove filipinas para trabalhar como camareiras em um hotel que eles 
possuíam. Os réus solicitaram vistos para todas as vítimas pelos quais pagaram $1.200 
como a soma total. Os réus forneceram contratos de trabalho para todas as vítimas, o 
que definia um horário de trabalho de seis dias por semana, 8h por dia, com um salário 
de $6,05 por hora e incluía o pagamento de férias e horas extras. Os contratos também 
estipularam que os réus proporcionariam moradia e que as vítimas pagariam aos réus 
$150 por mês por esta despesa. Finalmente, constava nos contratos que os réus eram 
responsáveis pelos custos de transporte das vítimas de e para os Estados Unidos, conforme 
exigido pela lei dos Estados Unidos.

Antes que as vítimas fossem entrevistadas para seus vistos, os réus reuniram-se com todas 
elas nas Filipinas, informou-lhes que eles, os réus, não pagariam os custos de transporte, 
conforme exigido pela lei dos Estados Unidos, porém se as vítimas comunicassem aos 
oficiais dos Estados Unidos essa informação, seus vistos seriam negados. Posteriormente, 
os réus instruíram as vítimas a não divulgar isso. Foi também dito às vítimas que não 
iriam receber férias ou horas extras e que elas teriam que reembolsar os acusados por sua 
parte da taxa de processamento de $1.200.

Enquanto nas Filipinas, os réus inicialmente tiveram alguns problemas para obter vistos 
para as vítimas. Eles contaram às vítimas sobre esses problemas e mostraram-lhes uma 
carta de uma pessoa do Congresso na Dakota do Sul, que iria resolver o problema. Logo 
depois disso, os vistos foram aprovados e as vítimas foram levadas a acreditar que os 
acusados eram bem conectados politicamente. O Tribunal observou essa circunstância 
como prova de que as vítimas temiam os réus e sentiam-se compelidas por eles, sustentando 
assim a condenação de servidão por dívida.634

Quando as vítimas chegaram aos Estados Unidos, os réus exigiram que as vítimas 
entregassem seus passaportes, vistos e documentos de imigração. Muitas das vítimas 
não queriam entregar esses documentos, mas obedeceram por causa da norma cultural 
nas Filipinas de “honrar e respeitar” seus empregadores. Os réus reduziram o salário das 
vítimas para $3 por hora e cobraram de cada pessoa o custo total da taxa de processamento 
mesmo que os réus só tenham pago um total de $1.200 pelos vistos de todas as vítimas. 
Encargos extras começaram a ser adicionados à dívida das vítimas, tais como transporte 
de e para o trabalho e itens pessoais que as vítimas não desejavam nem solicitavam. 
As vítimas se afundaram rapidamente ainda mais na “dívida” que tinham inicialmente 
acordado, e a “dívida” foi aumentando em um ritmo rápido. 

______________
 634 A servidão por dívida é proibida pelo Título 18 do Código Criminal dos Estados Unidos, Capítulo 77, Seção 581. 

É definido pela jurisprudência como: uma condição de servidão forçada, pela qual o trabalhador tem sua liberdade 
restringida e obrigado a trabalhar para liquidação de uma dívida ou obrigação, real ou falsa, contra a sua vontade. 
Entre os casos relevantes que definem os elementos da infração são (D.C.) 123 Fed. 071; In re Lewis (C.C.) 114 Fed. 
903;  E. U. A. vs. McClellan  Fed 127 (D.C.). 971; Rev. St U.S. Ver Dicionário “Black’s Law” on-line, 2ª ed. em http://
thelawdictionary.org/peonage.
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Uma vez que claramente seria impossível para as vítimas pagar essa “dívida” com o salário 
que elas estavam recebendo, os réus exigiram que as vítimas obtivessem emprego adicional 
fora do hotel. Os réus ajudaram as vítimas a encontrar empregos em redes de fast-food e 
outros empregos no setor de serviços.

Isso significava que elas trabalhavam até mais horas do que anteriormente e sofreram 
privação de sono e falta de tempo de lazer. As vítimas não eram permitidas a deixar o 
hotel de propriedade dos réus sem pedir permissão. As vítimas geralmente eram proibidas 
de falar com pessoas de fora do hotel e com os trabalhadores não filipinos no hotel. Em 
uma instância, trabalhadores americanos de um restaurante de fast-food, no qual uma 
das vítimas trabalhava, convidaram várias vítimas para jogar boliche. Um dos acusados 
conduziu as vítimas e permaneceu no boliche com elas. As vítimas não eram autorizadas 
a aceitar caronas de seus colegas de trabalho americanos, logo elas tinham que voltar a pé 
para casa em um clima muito frio.

Sete trabalhadoras dividiam um apartamento de dois quartos, pelo qual cada uma pagava 
um valor alto comparado ao aluguel pago por seus empregadores. Elas não receberam 
a chave do apartamento, de modo que foram forçadas a deixar a porta destrancada em 
todos os momentos, e, frequentemente, um empregador chegava sem aviso prévio e 
vasculhava seus pertences. Durante a segunda fase, suas condições de trabalho foram 
ainda piores, com algumas trabalhadoras sem ter uma cama para dormir. O Tribunal 
menciona expressamente que as condições de vida são importantes para a condenação de 
uma acusação de servidão por dívida.

Mesmo que as vítimas estivessem trabalhando longas horas no hotel e em seu segundo 
trabalho, suas “dívidas” foram aumentando constantemente. Os acusados mantiveram 
extremo controle sobre os ganhos das vítimas, tanto do hotel quanto dos empregos 
externos. Os réus estabeleceram limites para quanto dinheiro as vítimas poderiam mandar 
para casa. Os réus realizavam reuniões regulares para repreender as vítimas por suas 
dívidas e para lembrá-las da necessidade de pagá-las. Às vezes, atas das reuniões eram 
elaboradas. Os réus ameaçaram deportar as vítimas caso elas não pagassem. Eles também 
ameaçaram mandá-las de volta para as Filipinas em uma caixa (esta ameaça apareceu na 
ata de pelo menos uma reunião).

Com seus vistos prestes a expirar, todas as vítimas ainda estavam em dívida com os 
acusados, embora tivessem entregue a maior parte de seus ganhos. Nesse momento, os 
réus exigiram das vítimas que elas escrevessem cartas solicitando uma recontratação. 
Enquanto nenhuma das vítimas queria continuar trabalhando para os réus, todas elas 
sentiram que seria impossível pagar suas dívidas trabalhando nas Filipinas. As vítimas 
viajaram para as Filipinas, resignadas ao fato de que teriam que voltar aos Estados Unidos 
e continuar trabalhando para os réus.

Os réus reiniciaram o processo de visto e as dívidas das vítimas continuaram a aumentar 
com mais uma rodada de taxas de processamento e custos de transporte. Dessa vez, os 
réus deram às vítimas cópias de cheques falsos para mostrar aos oficiais dos Estados 
Unidos quando fossem solicitar os vistos. Os cheques deveriam mostrar que as vítimas 
tinham sido pagas em conformidade com os contratos de trabalho, embora isso não tivesse 
ocorrido. Os vistos foram aprovados e as vítimas voltaram à mesma situação nos Estados 
Unidos.

Certo dia, uma das vítimas conseguiu escapar. Ela mentiu e disse que tinha que voltar 
às Filipinas porque sua mãe estava morrendo. Um dos acusados a acompanhou até a 
segurança do aeroporto e só então devolveu seu passaporte. Essa vítima nunca retornou 
aos Estados Unidos para trabalhar para os réus, mas os acusados não a deixaram em 
paz. Eles queriam garantir que ela pagasse sua dívida e a assediaram via e-mail e telefone 
com esse propósito. Devido a esse assédio, a vítima entrou em contato com a Embaixada 
dos Estados Unidos nas Filipinas e uma investigação foi iniciada. Duas outras vítimas 
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tentaram fugir e os réus as ameaçaram e chamaram a polícia e o FBI para prendê-las. 
Um policial falou com as vítimas e observou que elas estavam em estado de “pânico” e que 
se recusaram a falar na frente dos réus. O policial foi embora, mas depois voltou porque 
temia que os réus o tivessem usado para intimidar as vítimas.

Este caso incluiu os seguintes tipos de provas: depoimento das próprias vítimas, depoimento 
do chefe de polícia e do procurador do condado, depoimento de especialista, prova pericial 
e prova documental. A prova documental consistiu de: petições de imigração, contratos 
de emprego, contratos de dívida e atas das reuniões em que as vítimas foram forçadas a 
comparecer para discutir suas dívidas.

Uma questão jurídica surgiu em relação ao depoimento do especialista:

O depoimento de uma especialista foi realizado por uma perita em tráfico de pessoas e 
exploração de trabalhadoras domésticas, que testemunhou sobre certos sinais de alerta 
que frequentemente indicam que a empregada não trabalhava voluntariamente, mas sim 
em um “clima de medo” ou coerção psicológica. Ela também declarou que acreditava que 
vários desses sinais estavam presentes no caso. O Tribunal decidiu que esse depoimento 
só era relevante, na medida em que era fornecido neste contexto mais amplo, a fim de 
ajudar o júri a entender as ações das trabalhadoras, para entender as condições sob as 
quais elas trabalhavam e avaliar a veracidade de suas alegações. No entanto, o depoimento 
da especialista usurpou as funções do júri quando a perita falou sobre a força do caso 
do governo e a credibilidade das testemunhas, e quando ela expressou a opinião de que 
as trabalhadoras não estavam controlando seu dinheiro — um fato que deveria ter sido 
deixado para o júri averiguar. 

As questões a seguir foram abordadas neste caso e estão relacionadas ao mosaico de 
provas. Ao aprender com as questões abaixo, deve-se notar que os réus foram condenados 
por servidão por dívida, que requer: “serviço obrigatório para pagamento de uma dívida”.635 
Assim, a involuntariedade faz parte desse crime que afeta as questões de consentimento. 

1. Consentimento da vítima: Os réus argumentaram que o emprego das vítimas era 
voluntário e usaram como prova o fato de que as vítimas retornaram ao trabalho 
após suas viagens às Filipinas. Eles também afirmaram que as vítimas poderiam 
ter parado de trabalhar a qualquer momento se estivessem dispostas a retornar 
às Filipinas. Esse argumento foi rejeitado pelo Tribunal, que levou em conta os 
atos coercitivos dos acusados, que obrigaram as trabalhadoras a permanecer nos 
Estados Unidos. A esse respeito, o Tribunal destacou a obstinação dos réus em 
cobrar as dívidas e sua ameaça de caçar as vítimas e prejudicá-las se elas não 
pagassem, além do fato de que seria difícil, senão impossível, para as trabalhadoras 
cumprir suas obrigações com salários das Filipinas.636

2. Ameaças aparentemente inocentes: Os réus alegaram que eles estavam legalmente 
autorizados a explicar às trabalhadoras que seus vistos dependiam da continuidade 
de seus empregos. No entanto, o Tribunal distinguiu entre essa explicação 
aparentemente inocente e a realidade, na qual os réus ameaçaram chamar as 
autoridades de imigração caso houvesse violação de suas regras arbitrárias, entre 
elas a proibição de falar com pessoas de fora do hotel.

______________
635 Ver nota anterior para citações.
636 Ver seção 3.3.61 “Fracasso em fugir ou procurar ajuda” para a análise do Tribunal sobre esta questão.
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3. Fracasso da vítima em fugir: O Tribunal decidiu que, mesmo que as vítimas tenham 
tido oportunidades de escapar em certos momentos, é razoável concluir que o 
emprego era involuntário, pelo menos em alguns pontos.

4. Fatos explicitamente mencionados como importantes para a condenação: Este 
caso é interessante porque o Tribunal menciona explicitamente certos fatos como 
importantes para uma condenação por servidão por dívida.

Entre os fatos mencionados como importantes estão os seguintes: ameaças de força física 
e de chamar as autoridades de imigração; condições de trabalho e vida que não permitiam 
tempo de lazer, que resultaram na privação do sono e incluíram o não pagamento ou 
pagamento mínimo; vulnerabilidades específicas das vítimas (status de imigração, pouco 
dinheiro, dependência dos réus para alojamento e transporte, relação credor-devedor); 
medo da vítima do temperamento volátil de um dos réus, e a posição aparentemente 
poderosa de ambos os réus; contínuo isolamento das trabalhadoras; supervisão constante 
dos réus sobre movimentos, correspondências e dinheiro das vítimas; os réus mantendo 
uma chave da residência das vítimas para que eles pudessem realizar inspeções aleatórias 
enquanto recusaram-se a permitir que as trabalhadoras tivessem uma chave própria, 
servidão por dívida das vítimas onde em nenhum momento o valor de seu trabalho foi o 
suficiente para liquidar a dívida e não havia limite para a duração dos serviços exigidos 
para satisfazer a obrigação.

5.5 Omoruyi (Nigéria)637 

Neste caso, a exploração pretendida nunca aconteceu e a ameaça usada pelo réu pode 
ser considerada, por alguns, como aparentemente irracional. O Tribunal, no entanto, viu 
a ameaça como séria o suficiente para resultar em uma intimidação das vítimas. O caso 
também é interessante, no sentido de que as vítimas não testemunharam, e ainda assim 
a acusação foi capaz de provar seu pleito por meio de declarações confessionais do réu, de 
um depoimento de um médico nativo e o depoimento de um policial.

Os tipos de provas neste caso incluem depoimento de policial e de um médico nativo, as 
declarações confessionais do réu feitas durante a investigação, além de provas documentais 
e reais.

O mosaico de provas era limitado devido ao fato de que a exploração nunca aconteceu e 
incluía apenas detalhes sobre os meios sutis de coerção na forma de ameaças “juju” que 
eram eficazes devido a crenças e práticas culturais. 

Questões particularmente difíceis presentes neste caso são os obstáculos em provar um 
caso quando a exploração ainda não aconteceu e o aparente consentimento da vítima para 
a exploração.

O réu foi considerado culpado pelas tentativas de organizar viagens ao estrangeiro para 
fins de prostituição e de colocar as vítimas em servidão como forma de compromisso para 
quitação de dívidas.

Nesse caso, as vítimas, mulheres jovens, eram obrigadas a ir a um médico nativo e 
participar de uma cerimônia de “juju” (feitiçaria) que as ligava ao réu na prestação de 
serviços sexuais a clientes no exterior. 

______________
637 Procurador-Geral da Federação vs. Constance Omoruyi, Despacho n.º B/31C/2004, 22 de setembro de 2006, 

Supremo Tribunal de Justiça, Estado de Edo, Nigéria. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º NGA002).



ANÁLISE APROFUNDADA DOS CASOS SELECIONADOS 155

Durante a cerimônia as vítimas foram obrigadas a fazer um juramento “juju” que exigia que 
elas prometessem, sob ameaça de uma maldição de morte, a não fugir e pagar quantias de 
dinheiro ao réu.638 O médico nativo confirmou o entendimento das vítimas de que iriam à 
Itália para se prostituir. Depois desse juramento, o médico nativo coletou pelos pubianos, 
unhas e, em alguns casos, as calcinhas das vítimas, mantendo-as em pacotes com os 
nomes das vítimas.

A seguir, em mais detalhes, a linguagem usada no juramento:

“Se eu fugir de minha senhora, deixe Ogum me matar. Além disso, se eu me recusar a pagar 
a madame o dinheiro combinado, deixe que Ogum me mate.”

Procurador Geral da Federação vs. Constance Omoruyi, Despacho n.º B/31C 2004, 22 de setembro de 2006, 
Supremo Tribunal de Justiça, Estado de Edo, Nigéria,. 

As vítimas ainda estavam na Nigéria quando foram detidas pela polícia. Embora elas 
tenham feito os juramentos e concordado em ir para o exterior para fins de prostituição, 
elas não tinham ainda realizado qualquer ato sexual.

Este caso é particularmente interessante porque as vítimas não prestaram depoimento. As 
provas incluíam o seguinte:

1. Declarações do réu: Durante a investigação, o réu fez declarações que eram de 
natureza confessional. No entanto, durante o julgamento ele contrariou essas 
declarações anteriores.639 O Tribunal admitiu as declarações como provas.

2. Depoimento do médico nativo: A prova fornecida pelo médico nativo foi fortemente 
invocada pela acusação. O Tribunal também considerou o depoimento do médico 
nativo como um “relato vívido do papel desempenhado pelo [réu] em aliciar as 
[vítimas] mencionadas na acusação de viagens ao exterior”.640 O Tribunal aceitou e 
acreditou no depoimento do médico nativo sobre o papel do réu no juramento.

3. Depoimento do policial: O policial testemunhou sobre sua investigação do réu e do 
médico nativo e sua coleta de provas. O policial também criou as bases para as 
provas documentais e reais apresentadas ao Tribunal.

4. Provas documentais: As provas documentais incluíam os seguintes itens encontrados 
na casa do réu: um passaporte nigeriano em nome de uma das vítimas, um livro de 
endereços/diário e um pequeno caderno. Provas documentais adicionais incluíam 
documentos de viagem pertencentes às vítimas, tais como documentos de viagem de 
Estado membro da CEDEAO e certificados de vacinação para as vítimas. O Tribunal 
menciona essa prova como contexto, mas baseia-se na prova testemunhal descrita 
anteriormente para sustentar as condenações.

5. “Provas reais”: Na casa do médico nativo, a “prova real” foi encontrada na forma de 
um embrulho que continha os pelos pubianos de uma das vítimas com seu nome. 
Além disso, três fotos de passaporte de vítimas foram encontradas na casa do réu.

______________
638 Ver seção 3.2.4 “Meios sutis de coerção” para a linguagem exata da promessa.
639 Ele afirmou que tinha sido torturado e tinha recebido uma declaração preparada pela polícia para ele assinar. 

O Tribunal não considerou essas alegações confiáveis.
640 Omoruyi, Ibid.
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As principais questões levantadas neste caso incluem:

1. Exploração ainda não ocorreu: Neste caso, a exploração não tinha ocorrido ainda. 
O réu foi condenado por tentativa de organizar viagens ao exterior para fins de 
prostituição, com base em uma série de depoimentos, provas reais e documentais.

2. Consentimento da vítima: Aparentemente, as vítimas voluntariamente fizeram o 
juramento “juju” para viajar ao exterior para fins de prostituição. Frente a isso, o 
Tribunal absolveu o réu da acusação de indução enganosa em relação ao tráfico 
de pessoas, porque o Tribunal acreditou que as vítimas sabiam onde estavam 
indo, e para que finalidade e, portanto, não havia nenhum elemento de engano. 
No entanto, o Tribunal condenou o acusado por colocar uma pessoa em servidão 
como uma promessa para pagar uma dívida, apesar do aparente consentimento das 
vítimas. Isso foi à luz das provas fornecidas pelo médico nativo sobre o juramento 
que as vítimas foram obrigadas a fazer. O Tribunal descobriu que havia “provas 
abundantes de que o juramento é de vincular [as vítimas]”.641 Portanto, o aparente 
consentimento das vítimas com a exploração não impedia essa condenação. Além 
disso, o simples fato da vítima consentir em deixar o país para fins de prostituição 
não era uma defesa diante da acusação de organização de viagens ao exterior que 
promovem a prostituição.

3. Falha em chamar as vítimas para depor: A defesa argumentou que o fracasso em 
convocar as vítimas para depor foi um erro fatal no caso da acusação. O Tribunal 
discordou e estabeleceu que a vítima de um crime não é a única pessoa que pode 
fornecer provas contra um réu. Como exemplo, o Tribunal usou um caso em que 
a vítima morre e perguntou se isso deixaria o Tribunal sem recurso. Obteve uma 
resposta negativa.642

4. Confiar no depoimento de um cúmplice: A defesa argumentou que o depoimento do 
médico nativo deveria ser desconsiderado porque ele deveria ser visto e tratado como 
um cúmplice. O Tribunal levou esse assunto a sério e reconheceu como um risco 
basear uma condenação no depoimento do médico nativo isoladamente. No entanto, 
o Tribunal considerou que as provas do médico nativo, quando combinadas com as 
declarações confessionais do réu, eram “materiais suficientes sobre os quais se pode 
confiar e provar seu caso”.643

5. Ameaça aparentemente irracional: Essa questão não foi levantada explicitamente na 
decisão do Tribunal, mas pode ser de interesse para os profissionais. Aparentemente, 
em muitos países, a ameaça do juramento “juju” pode ser vista como irracional e, 
consequentemente, pouco efetiva para influenciar pessoas sensatas. No entanto, 
nesse caso, foi entendido como tendo força e peso, já que a crença em tais maldições 
é prevalente em todos as camadas da sociedade nigeriana.644 Para mais informações 
sobre ameaças aparentemente irracionais que podem ser produto de crenças 
culturais, ver acima, 2.6 em “Depoimento de especialista ou profissional”; seção 
3.2.2 sobre “Ameaças aparentemente irracionais”; seção 3.2.16 sobre “A relevância 
das crenças e práticas culturais” e seção 3.3.6.7 sobre “Crenças aparentemente 
irracionais”.

______________
641 Ibid.
642 Consulte a seção 2.2.3, “Casos sem depoimento ou com depoimento parcial da vítima” para a análise do 

Tribunal sobre esta questão.
643 Omoruyi. Anteriormente citado. 
644 Essa informação foi fornecida por um perito da Nigéria.
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5.6 Anos (Filipinas)645

Este caso tem questões significativas que envolvem a duração do abuso e circunstâncias que 
podem enfraquecer um caso, como a capacidade da vítima de dizer não com impunidade.

Os tipos de provas apresentadas pela acusação foram depoimento de duas vítimas, 
depoimento de policial, “provas reais” e documentais. A defesa apresentou provas 
testemunhais da ré e de um indivíduo em situação similar à das vítimas e, além disso, 
prova documental.

Os pontos fortes no mosaico de provas incluem restrição de liberdade, ameaças, engano 
e vulnerabilidades (em relação ao status de imigração ilegal, situação socioeconômica e 
desconhecimento da língua e cultura do país de destino). Fragilidades no mosaico de 
provas incluem a capacidade da vítima de dizer não com impunidade, as ações ilegais das 
vítimas e a curta duração do abuso (cinco dias).

O acusado neste caso foi condenado por tráfico de pessoas.

Este caso refere-se a duas vítimas mulheres, Vitima M e Vitima J, que foram recrutadas 
nas Filipinas para empregos na Malásia. As vítimas foram informadas de que os empregos 
seriam de garçonetes ou caixas em um restaurante. A fim de viajar para a Malásia, as 
vítimas foram orientadas a obter passaportes falsos. Elas fizeram isso e viajaram para a 
Malásia com esses documentos.

As vítimas chegaram ao seu destino na Malásia na noite de 17 de novembro de 2006. Foi 
solicitado que elas comessem, tomassem um banho e se preparassem para ir trabalhar. A 
Vítima M inicialmente se recusou a ir trabalhar porque estava muito cansada da viagem, 
mas a ré insistiu. Quando chegaram ao estabelecimento onde trabalhariam, as vítimas 
descobriram que não era um restaurante, mas sim um bar, e que seriam obrigadas a 
ganhar dinheiro por meio de relações sexuais com homens que frequentavam o bar.

A Vítima M disse a ré que ela não faria esse tipo de trabalho. A ré disse a ela que nunca 
houve um emprego de garçonete disponível e que, se ela se recusasse a fazer esse trabalho, 
não ganharia nenhum dinheiro. Durante a primeira noite, um cliente queria reservar a 
Vítima M e ainda assim ela se recusou. A ré ficou com raiva. As vítimas ficaram no bar 
das 21h e até as 02h da madrugada do dia seguinte. Nenhuma das vítimas entreteve os 
clientes durante esse período.

As vítimas foram obrigadas a trabalhar das 21h até as 02h da madrugada do dia seguinte, 
todos os dias. A Vítima M continuou a se recusar a agendar clientes para relações sexuais. 
Ela só se sentava à mesa com os clientes enquanto bebiam. Dessa forma, a vítima M 
poderia ganhar uma porção de cada bebida que os homens comprassem para ela.

Desse ponto de vista vantajoso, que lhe permitiu ver a posição da ré no bar, a Vítima M 
teve a impressão de que a ré não era a dona do bar, mas sim a “mamasang” ou a cafetina. 
A Vítima M observou a ré e viu que ela não estava servindo nenhum cliente, mas estava 
ocupada em conectar as vítimas com os clientes para marcar reservas de modo que elas lhe 
prestassem serviços sexuais. Um dia, na residência onde as vítimas estavam hospedadas, 
a irmã da ré trouxe duas mulheres para a casa para treinar as vítimas sobre como 

______________
645 O Povo vs. Anos promulgadas por uma filial do Tribunal Regional de Primeira Instância 12 Cidade de 

Zamboanga, ano 2011. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º PHL051).
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ter relações sexuais e demonstraram várias posições.

Em 16 de novembro de 2006, no quinto dia de exploração no bar, o local foi invadido por 
funcionários da imigração da Malásia. As vítimas e a ré foram presas e levadas primeiro 
para uma cela de detenção e depois para um centro de detenção onde foram mantidas por 
um mês e dezessete dias. Por fim, as vítimas e a ré foram deportadas para as Filipinas. Ao 
chegarem às Filipinas, elas foram imediatamente interrogadas e a ré foi presa no mesmo 
dia.

Os tipos de provas apresentadas neste caso pela acusação incluem:

1. Prova testemunhal.

(a) Depoimento da vítima: As duas vítimas prestaram depoimento.

(b) Depoimento do policial: Dois policiais prestaram depoimento sobre a prisão 
da ré, a identificaram no Tribunal e ajudaram a estabelecer as bases para 
determinadas peças das provas documentais.

2. Provas documentais:

(a) Documentos fraudulentos usados para criar passaportes falsos para as vítimas, 
como um título de eleitor, autorização da Agência Nacional de Investigação 
(National Bureau of Investigation), uma cópia autenticada de uma Certidão de 
Nascimento, Certidão de Batismo e cartão de identificação escolar.

(b) O falso passaporte filipino obtido pela Vítima M com base nesses documentos.

(c) A passagem de barco para a viagem à Malásia para a Vítima M (emitida no nome 
presente no passaporte falso) e o carimbo comprovando a entrada na Malásia na 
página 4 do passaporte falso.

(d) Uma carta de duas páginas dada à Vítima M pela ré, enquanto ela estava na 
prisão na Malásia, solicitando que ela a assinasse. A suposta carta da vítima, 
estava endereçada aos seus pais e afirmava que ela estava bem, quando na 
verdade ela estava na cadeia. Ela se recusou a assinar e sua recusa irritou a ré.

(e) Documentos obtidos pela Vítima J para conseguir um passaporte e o passaporte 
que ela usou.

(f) Passagem de barco da Vítima J e prova de que ela não pagou pela passagem.

3. “Provas reais”:

 Uma blusa listrada marrom de alcinha que a Vítima J foi forçada pela ré a vestir 
quando trabalhava no bar na Malásia.

A prova apresentada pela defesa incluiu o depoimento da ré, bem como de um indivíduo 
na mesma situação que as Vítimas M e J. Durante a apresentação dos fatos, o Tribunal 
observou que o indivíduo em situação similar não entrou com um processo contra a ré 
porque “ele não queria passar pela complicação que seria fazê-lo”.646

______________
646 O Povo vs. Anos promulgado pela filial 12 do Tribunal Regional de Primeira Instância. Cidade de Zamboanga, 

ano 2011. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º PHL051).
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O Tribunal baseou-se fortemente no depoimento das vítimas e nas provas documentais 
apresentadas pela promotoria para perceber que “não há dúvidas” de que os elementos 
necessários para apoiar a condenação por tráfico de pessoas existem neste caso. Ao 
avaliar as provas apresentadas pela defesa, o Tribunal considerou que os “depoimentos 
detalhados, honestos e diretos” das vítimas M e J consternaram a defesa. De fato, os 
depoimentos da ré e do indivíduo em situação similar “até mesmo corroboraram” pontos 
importantes no caso da promotoria.

Principais questões levantadas, neste caso, incluem:

Havia aparentemente fragilidades importantes no mosaico de provas neste caso que 
poderiam ter levado o juiz a absolver a ré, embora elas não tenham sido explicitamente 
tratadas pelo Tribunal. No entanto, elas não impediram uma condenação:

1. Duração relativamente curta: As vítimas ficaram sob o poder da ré por cinco dias 
antes de serem presas por funcionários da imigração. Embora o Tribunal não 
comente sobre a duração do abuso, considera que esta situação é um “caso clássico 
de tráfico de pessoas”647 de modo que a duração limitada do abuso não parece ter 
sido um fator na decisão do Tribunal.

2. Ações ilegais das vítimas: O contexto factual do caso menciona que ambas as vítimas 
participaram da produção e utilização de passaportes falsos. Embora seja verdade 
que essa questão não é explicitamente tratada pelo Tribunal, a condenação, apesar 
da atividade ilegal das vítimas, mostra que o Tribunal não impugnou a credibilidade 
das vítimas apenas com base nisso.

3. A capacidade da vítima de dizer “não” com impunidade: O Tribunal não aborda a 
recusa da vítima em fornecer serviços sexuais como um fato que enfraquece sua 
conclusão do tráfico de pessoas, mas apenas como o contexto factual do caso. O 
Tribunal considera que a ré mentiu para convencer as vítimas a concordar em ir 
para a Malásia em busca de emprego e que o propósito real para o recrutamento, 
transporte, transferência, acolhimento e alojamento das vítimas era para fins de 
prostituição e/ou exploração sexual, o que foi o suficiente para apoiar a condenação.

 Embora o Tribunal não aborde essa questão, os fatos citados por ela, esclarecem 
que embora a Vítima M tenha se recusado a se envolver em relações sexuais com 
impunidade e não fosse fisicamente forçada a fazê-lo, essa liberdade não se estendia 
à liberdade de trabalhar ou morar em outro lugar. Além disso, ela continuava 
trabalhando para a ré sentando-se com os clientes nas mesas do bar. Talvez esse 
contexto dos fatos ajude a explicar a condenação.

Assim, os pontos fortes no mosaico de provas, mencionados no contexto factual do caso, 
parecem ter contribuído para a condenação, inclusive as ameaças da ré, seu engano, a 
restrição da liberdade em que as vítimas eram obrigadas a trabalhar e viver nas instalações 
sem liberdade para trabalhar ou morar em outro lugar, e as vulnerabilidades das vítimas 
(seu status ilegal, baixo nível socioeconômico e falta de familiaridade com a língua e a 
cultura).

______________
647 Ibid.
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5.7 Ranya Boonmee (Tailândia)648

Este caso é de particular importância porque ele destaca várias questões exploradas nesta 
Compilação de Casos, ilustrando como dois Tribunais podem avaliar as mesmas provas 
de maneiras diferentes. Assim, embora o Tribunal de Primeira Instância tenha condenado, 
o Tribunal de Segunda Instância reverteu com base no mesmo mosaico de provas que 
incluiu: vulnerabilidades (mulheres migrantes sem status legal), ameaças, restrição de 
liberdade, isolamento, baixos salários, condições de trabalho exploradoras, e em especial, 
as longas horas de trabalho. Fragilidades no mosaico de provas incluem: depoimento 
inconsistente das vítimas e depoimento de pessoas em situação similar que trabalharam 
no mesmo local e não foram vitimizadas. Um problema probatório particularmente difícil 
foi o aparente consentimento das vítimas às suas situações.

Entre os tipos de provas apresentados há o depoimento das vítimas, dos trabalhadores 
migrantes que trabalhavam na mesma fábrica, da polícia e assistentes sociais que 
participaram da batida policial que resgatou as supostas vítimas e dos réus, e as “provas 
reais”, que incluíam fotografias do local de trabalho, inclusive o dormitório que abrigava 
as vítimas dentro dos muros da fábrica.

Os réus foram acusados de conspirar para confinar outras pessoas, privando-as de 
liberdade e forçando-as a fazer qualquer ato por eles e reter trabalhadores ilegalmente, 
inclusive aqueles com idade inferior a 18 e 15 anos, para fins de escravidão, obrigando-os 
a trabalhar em práticas análogas às de escravidão. Embora eles tenham sido condenados 
pelo Tribunal de Primeira Instância, eles foram absolvidos pelo Tribunal de Segunda 
Instância.

Em 16 de setembro de 2006, trabalhadores imigrantes sem status legal foram encontrados 
em uma fábrica de processamento de camarão na Tailândia. Mais de 300 trabalhadores 
foram encontrados trabalhando na fábrica e 66 desses trabalhadores foram identificados 
durante a investigação como vítimas de tráfico de pessoas. No julgamento, 14 supostas 
vítimas, cujos depoimentos foram inconsistentes, foram testemunhas em juízo, enquanto 
22 trabalhadores migrantes testemunharam como testemunhas dos acusados e disseram 
que não haviam passado por condições difíceis na fábrica.

A maioria das supostas vítimas eram mulheres; apenas três eram homens. A promotoria 
tentou provar que as vítimas foram forçadas a morar no local do complexo da fábrica; 
que elas eram obrigadas a trabalhar longas horas e que não eram compensadas 
adequadamente. A acusação também tentou provar que elas foram ameaçadas de punição 
caso não trabalhassem. No entanto, houve outros trabalhadores imigrantes na fábrica que 
testemunharam que não foram forçados a viver no local e que poderiam sair da fábrica 
depois do trabalho.

Tipos de provas neste caso incluem:

1. Depoimento das vítimas, caracterizado por inconsistências e, no entanto, foi 
considerado confiável pelo Tribunal de Primeira Instância, mas não-confiável pelo 
Tribunal de Segunda Instância.

2. Depoimento de policiais e assistentes sociais que participaram da batida policial 
no local e que testemunharam sobre a aparência do lugar, sendo que alguns deles 
testemunharam sobre a aparência física das vítimas.

______________
648 A citação do Tribunal é Ranya Boonmee, Kaew Kongmuang e Manus Boonmee, Caso n.º 2013/2552, Tribunal 

Criminal de Bangkok, 9 de dezembro de 2010, Tailândia. A citação de caso de apelações é Tribunal de Segunda 
Instância Caso Preto número: 1704/2554 e o Caso Vermelho número: 4097/2556, 6 de março de 2013. As 
informações sobre este caso foram obtidas do no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º THA001) e de um especialista tailandês.
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3. Depoimento dos trabalhadores em situações similares, que declararam não terem 
sido explorados, proibidos de sair depois do trabalho ou forçados a viver no local de trabalho.

4. Fotografias das instalações que mostravam que a fábrica era cercada por uma 
parede de arame farpado de 6 metros de altura. As fotografias também mostraram a 
habitação em que viviam as vítimas, e que esta também era dentro do perímetro do 
complexo.

Este caso é de interesse especial porque ele destaca problemas típicos em casos de tráfico 
por meio de avaliações diferentes das provas pelo Tribunal de Primeira Instância e o 
Tribunal de Segunda Instância. Eles giram em torno das seguintes fragilidades no mosaico 
de provas:

1. Depoimento de outros trabalhadores, em situações similares: Uma fragilidade central 
no mosaico de provas dizia respeito a trabalhadores, em situações similares, que 
testemunharam que não eram explorados, não eram forçados a viver no local e 
podiam sair da fábrica depois do trabalho, contrariando o depoimento das supostas 
vítimas. O Tribunal não considerou esses depoimentos como importantes ao 
analisar o caso da acusação, em vista dos depoimentos das supostas vítimas e das 
fotografias apresentadas pela promotoria, que mostraram que o complexo estava 
cercado por arame farpado e que as acomodações dos trabalhadores estavam 
dentro do complexo. No entanto, o Tribunal de Segunda Instância considerou esses 
depoimentos como uma forte prova que se opunha à condenação.

2. Inconsistências no depoimento da suposta vítima: O depoimento das supostas vítimas 
incluiu algumas inconsistências. O Tribunal de Primeira Instância não considerou 
que essas inconsistências refutaram a credibilidade das supostas vítimas, porque 
o cerne dos depoimentos das supostas vítimas era consistente e pelo fato de que 
as inconsistências podiam ser explicadas pela grande demora entre o resgate e 
a audiência do Tribunal. Além disso, houve também sustentação sob a forma de 
provas fotográficas e depoimentos de policiais e assistentes sociais. No entanto, o 
Tribunal de Segunda Instância considerou as inconsistências como impugnantes 
à credibilidade das vítimas, especialmente tendo em conta o depoimento dos 
trabalhadores em situações similares.

3. Consentimento da suposta vítima para sua situação: Na sua absolvição dos réus, o 
Tribunal de Segunda Instância baseou-se fortemente no aparente consentimento das 
supostas vítimas às suas situações e no comportamento ingênuo dos réus. Assim, 
o Tribunal salientou que as supostas vítimas teriam voluntariamente  cruzado a 
fronteira para a Tailândia para trabalhar; que não havia nenhuma indicação de 
falta de vontade de trabalhar durante a batida policial no local; que foi acordado 
que os réus pagariam os custos de transporte das aldeias em que as supostas 
vítimas viviam, que depois iria ser descontado dos salários das vítimas; que não 
havia nenhuma restrição de liberdade no que tange o livre arbítrio das supostas 
vítimas, além do que foi feito no caso de outros trabalhadores e que as motivações 
dos acusados eram ingênuas a este respeito (veja a próxima subseção).

4. Restrições de liberdade ou precaução ingênua: Embora o Tribunal de Primeira 
Instância tenha considerado a residência das supostas vítimas dentro da fábrica e 
a proibição de sair após as horas de trabalho como uma restrição da liberdade, o 
Tribunal de Segunda Instância encontrou explicação inocente para isso. Por exemplo, 
os réus forneceram alojamento para todos os trabalhadores e não só para as vítimas, 
não com a finalidade de restringir a liberdade, mas apenas para sua conveniência 
como a natureza do trabalho exigia que os trabalhadores permanecessem na fábrica 
por muitas horas; os réus não permitiram que as supostas vítimas deixassem a 
fábrica porque eles temiam que seriam presas pela polícia devido ao seu status 
ilegal. Além disso, foi apontado que os réus ocasionalmente permitiram que as 
supostas vítimas e outros trabalhadores deixassem a fábrica para visitar templos e 
ir a hospitais.
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5.8 Caso n.o 8959—2012 (Egito)649

O Caso n º 8959-2012 (Egito) envolve uma cadeia diversificada de atores que lideravam 
uma rede de tráfico para prostituição, com cada acusado cumprindo um papel diferente. 
Enquanto alguns eram criminosos profissionais, outros eram os pais das vítimas e clientes 
que desejavam se envolver em relações sexuais disfarçadas como falsos contratos de 
casamento Orfy.650 O caso levanta várias questões, entre elas o consentimento da vítima e 
como provar o envolvimento intencional de uma rede de réus no tráfico. Também levanta a 
questão de quando os familiares das vítimas podem ser considerados cúmplices.

O caso envolveu uma variedade de provas que incluíam depoimentos — das vítimas, dos 
seus pais, de dois policiais e de dois vizinhos; prova pericial — na forma de um relatório 
médico e um relatório de um especialista em falsificação; provas documentais na forma 
de contratos matrimoniais falsos, recibos entre dois acusados, informações e listas dos 
nomes das vítimas encontradas na casa do terceiro réu; “provas reais”, entre elas uma 
fotografia de uma das vítimas, que também foram encontradas na casa do terceiro réu.

O mosaico de provas incluiu vulnerabilidades (algumas vítimas eram menores de idade e 
todas eram jovens; eram pobres; e os pais eram cúmplices); uma rede complexa de engano 
e grave exploração para fins de prostituição.

Uma organização criminosa conspirou para arranjar casamentos falsos entre garotas jovens 
em dificuldades econômicas, algumas das quais eram menores, e homens dos Estados do 
Golfo, a fim de convencer as garotas e seus pais a permitirem que elas prestassem serviços 
sexuais a esses homens sob o disfarce de contratos de casamento falsos. Além desse 
engano básico, havia outros para sustentá-lo. Um acusado fingiu ser advogado, o que 
lhe permitiu emitir certidões falsas de casamento. Ainda, outro réu foi responsável pela 
construção de um hímen artificial nas vítimas, para que pudessem parecer virgens. Isso 
foi feito para poder cobrar valores mais altos e permitir que as meninas atraíssem novos 
clientes. Dois dos réus prepararam dois apartamentos privados para fins de prostituição. 
O caso também incluiu quatro acusados que eram homens dos Estados do Golfo e que 
desejavam se envolver em relações sexuais com as jovens. Outros três réus foram os pais 
das vítimas que facilitaram a prostituição de suas filhas em troca de ganhos financeiros e 
as levaram para os apartamentos usados como bordéis para oferecê-las aos outros réus.

Tipos de provas neste caso incluem:

1. Prova testemunhal:
(a) Depoimento das vítimas - Uma vítima testemunhou que um dos acusados tinha 

arranjado mais de um casamento para ela em troca de lucros que foram divididos 
entre eles. Ela acrescentou que um de seus casamentos durou apenas 10 dias e 
que ela havia se casado novamente antes do período exigido por lei.

(b) Depoimentos da polícia - policiais testemunharam sobre a investigação e 
mandado de busca que evidenciou vítimas e clientes na casa do primeiro réu 
e 95 contratos de casamento falsos na casa do terceiro réu. Eles também

______________
649 Caso n.º 8959-2012, Tribunal Criminal de Haram e apelação nº 6772, Ano Judicial 82, Egito. Este caso 

baseia-se num resumo e análise das decisões do Tribunal Criminal da Província de Giza e do Tribunal de Cassação 
apresentadas por um perito egípcio. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º EGY001).

650 Ver definição de contratos de casamento Orfy em nota de rodapé anterior na seção 2.5 em “Confissões dos réus 
fora do Tribunal”.
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testemunharam a respeito das declarações dos réus em que admitiram facilitar esse 
tipo de casamento.

2. Depoimentos dos vizinhos: Vizinhos das instalações em que a prostituição aconteceu 
testemunharam que eles notaram que muitas meninas e homens vinham à casa 
com frequência.

3. Provas documentais: A mais importante forma de provas documentais foram os 95 
contratos de “casamento oficial”, que foram descobertos na casa do terceiro réu e 
eram usados para enganar as vítimas, fazendo-as acreditar que estavam casando, 
quando, na verdade, elas estavam se prostituindo. Outras provas documentais 
incluíam recibos entre dois acusados e listas de informações e nomes de vítimas 
descobertas na casa do terceiro réu. Outra peça interessante de prova documental 
foi um documento fornecido por uma Embaixada do Golfo no Cairo, que atestou o 
fato de que um dos homens dos Estados do Golfo tinha permissão oficial para se 
casar no Egito, confirmando sua inocência perante qualquer intenção criminosa.

4. “Provas reais”: Uma fotografia de uma das vítimas foi descoberta na casa do terceiro 
réu.

O Tribunal criminal condenou os criminosos profissionais (que haviam conspirado para 
recrutar as meninas, providenciando os apartamentos, preparando os contratos de 
casamento falsos e construindo himens artificiais) por tráfico de mulheres para fins de 
prostituição em troca de recompensas financeiras. Absolveu os pais das meninas e os 
homens dos Estados do Golfo que se envolveram nas relações sexuais. Tanto os réus 
condenados como o Ministério Público recorreram ao caso perante o Tribunal de Cassação.

O Tribunal de Cassação confirmou a absolvição dos homens dos Estados do Golfo, mas 
ordenou um novo julgamento dos demais, porque as provas não justificavam a diferenciação 
entre os pais das meninas e os outros réus.

Principais questões levantadas, neste caso, incluíram:

1. Como provar a intenção de todos os acusados na cadeia de tráfico: O Tribunal de 
Primeira Instância abordou a questão de mens rea ou a intenção criminal dos 
acusados em relação aos objetivos criminosos da operação em alguns contextos. 
Os réus, que por sua própria admissão, sabiam das ações do quarto réu, que foi 
responsável pela elaboração de um hímen artificial para as vítimas, demonstrando 
assim, sua intenção de explorar as vítimas. Por outro lado, ao absolver os clientes, o 
Tribunal baseou-se em um documento fornecido por uma Embaixada do Golfo pelo 
qual pelo menos um cliente tinha permissão oficial para se casar no Egito. Esse 
documento foi emitido antes do início do processo penal, provando suas intenções 
inocentes e de seu irmão e amigos, os quais buscavam contratos legítimos de 
casamento. Esse Tribunal também absolveu os pais das vítimas, aparentemente 
face ao seu depoimento, segundo o qual eles foram convencidos de que as meninas 
seriam casadas e com base no fato de que a rede tinha explorado sua difícil situação 
financeira. O Tribunal considerou que esse fato anulava a intenção específica 
exigida nos crimes de tráfico. O Tribunal também baseou sua absolvição dos pais 
no pressuposto de que, como pais, eles gostariam que suas filhas se casassem por 
meio de canais legítimos e não iriam conspirar intencionalmente para engajá-las na 
prostituição. Essa suposição foi revogada pelo Tribunal de Segunda Instância.
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 O Tribunal de Cassação confirmou a absolvição dos clientes com base no 
entendimento do Tribunal de Primeira Instância, segundo o qual o documento 
apresentado pela Embaixada do Golfo foi emitido antes do início do processo penal, 
provando assim que os clientes não tinham intenção criminosa. Contudo, ordenou 
um novo julgamento relativo aos outros acusados, tendo em conta o seguinte:

• O Tribunal de Primeira Instância baseou a sua absolvição dos pais em meras 
suposições e especulações sem qualquer prova sólida para apoiá-la, e

• As provas apresentadas perante o Tribunal de Primeira Instância deveriam 
ter produzido uma condenação unificada ou a absolvição dos criminosos 
profissionais e dos pais, já que as provas mostraram que os pais sabiam que as 
meninas haviam sido exploradas em casamentos falsos várias vezes.

2. Consentimento da vítima: Aparentemente, as vítimas sabiam que seriam chamadas 
para se envolver em relações sexuais com os homens dos Estados do Golfo. Mesmo 
que inicialmente fossem enganadas e pensassem que se casariam, quando isso 
aconteceu algumas vezes, com pouco tempo decorrido entre os casamentos (como 
testemunhado por uma das vítimas), elas poderiam aparentemente ser vistas como 
consentindo com suas prostituições. Em sua decisão, o Tribunal menciona a lei 
egípcia que declara que o consentimento da vítima para a exploração em qualquer 
uma das formas de tráfico de pessoas será irrelevante, desde que qualquer dos meios 
estipulados no Artigo 2 desta lei tenha sido usado e, em relação aos menores de 
idade, o consentimento é irrelevante, mesmo que nenhum meio tenha sido usado.651 
Como algumas das vítimas eram menores, mesmo que parecessem consentir, isso 
é irrelevante. Quanto aos outros - o Tribunal de Primeira Instância, ao condenar 
os réus, pode ter confiado nos MEIOS de “engano” ou “exploração de uma posição 
de vulnerabilidade ou necessidade”.652 Essa posição de vulnerabilidade pode ser a 
pobreza das vítimas, sua juventude ou até mesmo a cumplicidade de seus pais no 
tráfico.

3. Quando os pais podem ser considerados cúmplices? Esse caso complexo reflete as 
dificuldades maiores presentes quando os familiares das vítimas participam do 
processo de tráfico. Nesses casos, é particularmente difícil decidir se a família deve ser 
condenada como criminosa ou vista quase como uma vítima, cujas vulnerabilidades 
estão sendo exploradas. O Tribunal aparentemente aceitou a alegação dos pais 
de que eles não sabiam que os casamentos eram uma farsa e pode também ter 
considerado a própria vulnerabilidade financeira dos pais. Além disso, pareceu 
adotar uma suposição de que, como pais, gostariam que suas filhas se casassem por 
meio de canais legítimos e não teriam intencionalmente conspirado para envolvê-
las em prostituição. O Tribunal de Cassação ordenou um novo julgamento. Por 
outro lado, o Tribunal de Segunda Instância, em sua decisão, parece expressar uma 
dúvida sobre a inocência dos pais, talvez levando em conta o fato de que as vítimas 
foram exploradas várias vezes.

5.9 Siliadin (Tribunal Europeu dos Direitos Humanos)653

O mosaico de provas neste caso inclui ameaças sutis, engano, vulnerabilidades (consistindo 
no status de imigração, idade e falta de familiaridade com a língua e cultura, relações 
familiares), restrições de liberdade (inclusive por meio de supervisão constante, retenção de

______________
651 Ver a Lei n.º 64 de 2010 sobre o Combate ao Tráfico de Pessoas, Artigo 3.
652 Ibid. Artigo 2.
653 Siliadin vs. França (App. n.º 73316/01) CEDH, 26 de julho de 2005, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. 

O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso 
n.º FRA010).
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passaporte, medo de prisão e falta de tempo livre), isolamento, falta de pagamento, condições 
de trabalho difíceis, condições de vida difíceis, sinais de propriedade (uma família cedeu a 
vítima a outrem sem seu consentimento) e a duração do abuso. As fragilidades no mosaico 
de provas incluem a liberdade de ir e vir, o retorno a um empregador violento, um sistema 
de apoio familiar a quem ela não recorreu, nenhuma violência ou aprisionamento em local 
trancado e vigiado. Um problema particularmente difícil foi o aparente consentimento da 
vítima para sua exploração.

Neste caso, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos determinou que a vítima havia sido 
mantida sob trabalho forçado ou servidão.

Uma menor de 15 anos e 7 meses foi enviada do Togo para a França por seu pai para 
trabalhar para uma família togolesa, com o entendimento de que eles iriam regularizar 
seu status de imigração e permitir que ela estudasse na escola assim que ela os tivesse 
reembolsado pelo preço do seu bilhete aéreo. Em vez disso, essa família tomou seu 
passaporte e fez dela uma empregada doméstica não remunerada. Depois de alguns 
meses, essa família a “emprestou” a outra família para ajudar no trabalho doméstico e 
essa família “decidiu ficar com ela”.

Nessa segunda família, ela trabalhava 7 dias por semana, 15 horas por dia (das 7h30 às 
22h30). Além de fazer todo o trabalho doméstico, ela também precisava limpar um estúdio 
no mesmo prédio. Ela dormia em um colchão no chão do quarto do bebê e era esperado 
que ela cuidasse dele se ele acordasse. Às vezes, ela podia sair da casa para ir à missa aos 
domingos, levar as crianças para suas atividades ou ir às compras. Ela não foi paga por 
esse trabalho, embora às vezes recebesse pequenos presentes em dinheiro por celebração 
familiar. Seu passaporte continuou sob posse da família. Essa situação continuou por 
cerca de um ano e meio.

A vítima escapou com a ajuda de uma cidadã haitiana, e trabalhou em sua casa, onde 
cuidou de seus dois filhos e recebeu acomodação e pagamento adequados.

Em obediência ao seu tio, a vítima retornou à família para qual trabalhara, com o 
entendimento de que regularizariam seu status de imigrante. No entanto, a situação 
permaneceu essencialmente inalterada. Ela ficou nessa situação por vários anos.

A vítima havia se encontrado com seu tio e pai durante seu tempo como empregada 
doméstica e ela também teve a oportunidade e meios para ligar para seu tio fora da casa 
de seus empregadores. De acordo com seu tio, ela não se queixou de sua situação e ele 
disse que se ofereceu para dar dinheiro à vítima, mas que ela nunca pediu por nada.

Em determinado momento, ela conseguiu recuperar seu passaporte e confessou a um 
vizinho que alertou uma ONG especializada (Comitê Contra a Escravidão Moderna) que 
apresentou uma denúncia ao escritório do promotor.

É digno de nota que o caso Siliadin foi ouvido por quatro instâncias francesas e depois 
disso foi deliberado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que determinou que 
a vítima tinha sido submetida a trabalhos forçados ou servidão - sendo ambos crimes 
graves que acarretam privação de liberdade básica. O que se segue é uma base jurídica 
complementar para auxiliar na compreensão do caso.

• Direito Francês: Na época do caso, a França não possuía legislação que criminalizasse 
trabalho forçado, escravidão ou servidão e a família foi indiciada de acordo com 
duas seções francesas do Código Penal criminalizando: prestação de serviços sem 
pagamento ou em troca de pagamento que é manifestamente desproporcional em 
relação ao montante de trabalho realizado, se aproveitando da vulnerabilidade de uma
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pessoa — com uma punição de dois anos de prisão e sujeitando um indivíduo a 
condições de trabalho ou de vida que são incompatíveis com a dignidade humana, se 
aproveitando da vulnerabilidade ou estado de dependência de um indivíduo — com 
uma punição de dois anos de prisão. Os quatro Tribunais franceses que trataram 
do caso o analisaram de acordo com essas vertentes.

• Convenção Europeia dos Direitos Humanos: O Artigo 4 da Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos proíbe a escravidão, a servidão e o trabalho forçado. Os Estados 
que fazem parte da convenção são obrigados a garantir que seus sistemas legislativos 
sejam eficientes ao por essas proibições em prática. O Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos analisou se o caso era de “escravidão”, “servidão” ou “trabalho forçado” e 
então decidiu sobre a questão se a legislação francesa cumpriu suas obrigações de 
efetivamente proibir esses fenômenos.

A análise abaixo baseia-se na decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que 
também faz alusão às decisões dos Tribunais franceses e as provas apresentadas.

Decisão judicial

1. Condenação, embora não haja ameaças ou violência explícitas: Neste caso, não 
houve ameaças ou violência explícita. No entanto, o Tribunal não considerou esses 
elementos necessários para os crimes. A vítima não alegou que os réus a agrediram 
fisicamente ou a ameaçaram com danos físicos. No entanto, eles alimentaram seus 
medos de prisão e a enganaram sobre a regularização de seu status de imigração e 
que permitiriam que ela estudasse. O Tribunal considerou que, embora ela não tenha 
sido ameaçada explicitamente, sua realidade a colocou em “situação equivalente em 
termos da seriedade percebida de tal ameaça”.654

2. A importância da vulnerabilidade da vítima, inclusive a cumplicidade familiar: A 
posição de vulnerabilidade da vítima como menor de idade era relevante para o 
Tribunal, que afirmou que “como menor, ela não tinha recursos e era vulnerável e 
isolada”.655 Uma outra faceta interessante do caso, embora não tenha sido tratada 
explicitamente pelo Tribunal, foi a cumplicidade da família da vítima em seu tráfico, 
em que seu pai fez o arranjo inicial e seu tio a encorajou a retornar à situação de 
abuso. Pelo menos um desses membros da família posteriormente testemunhou de 
uma maneira benéfica para a defesa. Mesmo que os familiares tivessem as melhores 
das intenções, o envolvimento deles tornaram a vítima mais vulnerável à exploração. 
Vale ressaltar que a defesa tentou neutralizar a vulnerabilidade da vítima, alegando 
que a vítima sabia francês e estava familiarizada com Paris. No entanto, o Tribunal 
não aceitou isso como contra-argumento às vulnerabilidades acima.

3. Ampla compreensão das restrições de liberdade: A vítima não esteve aprisionada 
em local trancado e vigiado. Ela era autorizada a deixar a casa para fazer tarefas 
específicas para a família e ir à missa aos domingos sem ser supervisionada. Apesar 
disso, o Tribunal decidiu que a supervisão de seus movimentos, a falta de tempo livre 
e o medo de ser presa pela polícia podem ser fatores para interpretar os movimentos 
da vítima como restritos.

______________
654 Ibid. no parágrafo 118.
655 Ibid. no parágrafo 126.
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“a [vítima], que tinha medo de ser presa pela polícia, não teve permissão para sair de casa, 
exceto para levar as crianças para suas aulas e várias atividades. Assim, ela não tinha 
liberdade de circulação nem tempo livre.”
[…]

Siliadin vs. França (App. n.º 73316/01) CEDH, 26 de julho de 2005, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O 
caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso 
n.º FRA010). parágrafo 127.

 

4. Presentes esporádicos não constituem pagamento: O Tribunal considerou que a vítima 
não recebia pagamento pelas tarefas executadas, embora recebesse ocasionalmente 
pequenos valores, apesar de ter dinheiro suficiente para telefonar para o tio das 
cabines telefônicas, e apesar das alegações do réu de que a família estava fazendo 
um “pé-de-meia” para a vítima, e que ela receberia todo o montante quando ela fosse 
embora.

5. Comportamento da vítima ou consentimento aparente: Neste caso, a vítima se 
comportou de maneiras que poderiam, possivelmente, ter levado a corte a duvidar 
de sua credibilidade ou considerá-la como consentindo com sua situação. No 
entanto, o Tribunal demonstrou uma compreensão de que esses comportamentos 
eram em função da situação de isolamento e vulnerabilidade da vítima. Exemplos 
disso foram:

• A vítima não reclamou com seu pai ou tio das condições quando os encontrou 
e não lhes pediu dinheiro. Tampouco se queixou do réu na presença da mãe 
enquanto estava com ela.

• A vítima retornou à casa dos réus alguns meses depois de ter fugido, em 
obediência ao tio.

5.10 Grigore e outros (Alemanha)656

Os tipos de provas incluídas neste caso são declarações e depoimentos de vítimas e 
declarações policiais. Deve-se notar que o caso se sustentou quase que exclusivamente no 
depoimento da vítima.

O mosaico de provas neste caso inclui engano, ameaças de danos à criança e família, 
vulnerabilidades (consistindo em falta de familiaridade com a língua e cultura, educação 
precária e pobreza e cumplicidade da família no crime), restrições de liberdade entre elas 
supervisão constante e retenção de documentos pessoais, condições difíceis (longas horas 
de prostituição) e nenhum pagamento. Fragilidades no mosaico de provas incluem a 
aparente “negligência” da vítima, já que ela havia sido traficada anteriormente, e a curta 
duração da exploração.

O promotor indiciou três acusados: Constantin, seu pai Alexandru, que era o tio da vítima, 
e Diana Monica, que era prima da vítima. Constantin e Diana Monica foram indiciados 
juntos, mas o caso foi separado pelo Tribunal, já que Diana Monica foi considerada menor 
de idade. O réu Alexandru foi indiciado depois que ele foi extraditado da Espanha.

______________
656 Tribunal Regional de Berlim (Landgericht Berlin), processo contra Grigore e outros, Az. 528 Qs 105/13 (255 Js 

783/13) de 23 de setembro de 2013, Alemanha.
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Duas das câmaras do Tribunal consideraram a vítima confiável e condenaram os acusados 
Monica e Alexandru por acusações de tráfico por meios de engano, enquanto outra câmara 
absolveu Constantin.

Em março de 2012, uma romena de 26 anos foi chamada por sua prima Monica em 
sua cidade natal, na Romênia. Monica perguntou se a vítima gostaria de ir à Alemanha 
para cuidar de uma senhora idosa. Ela disse à prima que o trabalho seria facilitado pelo 
namorado dela, Constantin. Como a vítima tinha sido enganada por outras pessoas de 
sua vila, em 2010, o que a levou à prostituição contra sua vontade na Alemanha, ela 
estava céptica em relação à oferta. A oferta de Monica foi então apoiada pelo tio da vítima, 
Alexandru, que eventualmente a convenceu a viajar para a Alemanha.

Em seguida, Constantin e Alexandru levaram a vítima à Alemanha, onde seus documentos 
de identificação foram confiscados e ela foi forçada a manter relações sexuais como 
prostituta de rua. Ela foi forçada a trabalhar a noite toda, seus ganhos eram coletados 
por Monica e dados a Constantin e ambos os réus a supervisionavam o dia todo. Ela foi 
ameaçada de que, se tentasse fugir, algo aconteceria com seu filho e sua família. A vítima 
conseguiu escapar 48h depois. Logo em seguida ela foi interrogada pela polícia, levada 
para um abrigo para vítimas de tráfico e recebeu assistência legal e social.

Decisão judicial

Com base nas declarações da vítima e em investigações policiais adicionais, mandados de 
busca e mandados de prisão foram emitidos pelo Tribunal a pedido do promotor, e tanto 
Monica quanto Constantin foram presos. Após seus recursos contra seus mandados de 
prisão, duas câmaras do Tribunal anularam os dois mandados de prisão e determinaram 
que a história da vítima não era confiável, pois ela havia sido traficada antes e, portanto, 
deveria saber o que poderia acontecer.657

O promotor recorreu essas duas decisões, argumentando que as duas câmaras não 
haviam avaliado a prova corretamente. Especificamente, o promotor apontou que os 
acusados eram todos membros da família em quem a vítima confiava e, com base nesse 
tipo específico de confiança, ela decidiu acreditar neles e segui-los para a Alemanha. O 
Tribunal então anulou as decisões e restabeleceu os mandados de prisão.658 Ambos os 
réus foram novamente presos na Romênia e extraditados. O caso foi então a julgamento.

Durante o julgamento contra Monica, uma nova câmara do Tribunal ouviu a vítima 
no Tribunal e considerou sua história como confiável.659 Monica foi consequentemente 
condenada por tráfico grave por meio de engano. Como circunstância atenuante, a câmara 
considerou o fato de que Mônica era vítima de tráfico também e agira sob coerção quando 
ajudara Constantin a recrutar sua própria prima, a vítima, neste caso.

O julgamento contra Constantin foi realizado em maio de 2014. Ele foi absolvido pela 
câmara porque a vítima não foi considerada confiável o suficiente. 

______________
657 Ibid.
658 Tribunal Superior de Berlim (Kammergericht), Decisão sobre o recurso de um mandado de prisão no caso 

contra Grigore e outros, 255 Js 783/13 de 11 de novembro de 2013.
659 Tribunal Regional de Berlim (Landgericht Berlin), 507 Kls 7/14 (255 Js 783/13), veredito de 8 de abril de 2014.
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O Tribunal afirmou que eles acreditavam que a vítima tinha inventado essa história.660 
A sentença se baseou não apenas em inconsistências entre as declarações da suposta 
vítima, mas também em contradições com outros depoimentos em pontos materiais em 
seu depoimento implausível e sem lógica.

Alexandru foi extraditado da Espanha no outono de 2014 e condenado por Tráfico de 
Pessoas por meio de engano. Ele foi condenado a dois anos de prisão. A sentença baixa foi 
justificada em sua admissão de culpa pois ele poupou a vítima de um terceiro depoimento 
perante a corte. Ele também pediu desculpas à vítima e pagou pelos danos causados.661

Entre as questões abordadas contam-se as seguintes:

1. Comportamento da vítima como impacto na credibilidade (a “vítima negligente”):  
A vítima nesse caso havia sido traficada anteriormente e suspeitava que a oferta 
não era verdadeira. Isso levou a corte a impugnar sua credibilidade, supondo que, 
tendo sido traficada antes, ela deveria ter sido mais esperta, tornando sua versão 
difícil de acreditar. No entanto, o Tribunal aparentemente aceitou a abordagem da 
promotoria, que em vista da cumplicidade da família (em que Monica era prima 
da vítima, e seu tio a convenceu de que a oferta era verdadeira), sua credibilidade 
não foi necessariamente impugnada. Então, durante o julgamento de Monica, 
outra câmara do Tribunal ouviu o depoimento da vítima e determinou que ele era 
confiável. No entanto, no julgamento contra Constantin, o Tribunal decidiu que o 
depoimento da vítima não era confiável em vista das inconsistências e falta de lógica 
em seu depoimento.

2. A cumplicidade da família como facilitadora do tráfico: Nesse caso, o envolvimento 
dos membros da família foi o fator crucial que levou a vítima a acreditar no engano. 
Assim, pode ser visto como um meio sutil de coerção, de natureza psicológica e 
aquém da força, mas que facilita o processo de tráfico.

3. Duração curta do abuso: De acordo com os fatos do caso, a vítima foi explorada por 
48 horas. Esse é um período de tempo relativamente curto. Embora o Tribunal não 
lide explicitamente com esse aspecto do caso, julgou conveniente condenar Monica 
e Alexandru apesar disso, mostrando assim que uma condenação por tráfico pode 
ser estabelecida mesmo que a duração do abuso seja curta. No entanto, a curta 
duração do crime serviu como um fator atenuante em relação às sentenças.

4. Impacto na sentença quando a ex-vítima é traficante: Os fatos do caso revelam que 
uma das traficantes, Monica, foi anteriormente traficada, o que, juntamente sob a 
coação em que agia, era considerado uma circunstância atenuante ao decidir sua 
sentença.

5.11 R. vs. Connors (Reino Unido)662

Os tipos de provas neste caso incluíram depoimentos de vítimas com declarações 
inconsistentes e provas coletadas de investigações policiais, inclusive “provas reais”, como 
fotografias.

______________
660 Tribunal Regional de Berlim (Landgericht Berlin), 507 Kls 7/14 (255 Js 783/13), veredito de 19 de junho de 

2014.
661 Tribunal Regional de Berlim (Landgericht Berlin), 537 KLs 1/15 (255 Js 544/13), sentença de 12 de março de 

2015.
662 R. vs. Connors e outros [2013], EWCA Crim. 324, Tribunal de recurso, Divisão Criminal, 26 de março de 2013, 

Reino da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Ele foi dirigido por um especialista do Reino Unido e está disponível no 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC, Processo n.º GBR016).
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O mosaico de provas incluiu violência, ameaças de violência, abuso verbal, engano, 
vulnerabilidades (sem-teto, sem amigos, vício em álcool, dificuldades de saúde mental), 
restrições de liberdade (inclusive dizer que nunca poderiam sair), as vítimas não terem 
para onde ir e retenção de documentos pessoais, isolamento, salários baixos ou ausência 
de pagamento em certas ocasiões, condições de trabalho difíceis, más condições de vida, 
falta de acesso a cuidados médicos e humilhação das vítimas. As fragilidades nesse caso 
incluíam o comportamento das vítimas, que agiam como supervisores de outras vítimas e 
o fracasso em fugir.

Os réus foram condenados por manter outra pessoa em escravidão ou servidão ou exigir 
que elas executassem trabalho forçado ou obrigatório. O caso passou por recurso em 
questões de condenação, e estas foram confirmadas durante o recurso.

Fatos do caso - mosaico de provas

Os cinco acusados eram todos membros da mesma família. A família possuía um 
parque de trailers e recrutava indivíduos vulneráveis por meio de falsas promessas de 
trabalho remunerado, alimentação e moradia. As vítimas foram recrutadas por causa de 
suas vulnerabilidades; a maioria estava desabrigada, sem amigos e viciada em álcool. 
Algumas vítimas sofriam de problemas de saúde mental. Todos estavam vulneráveis de 
alguma forma. Os réus forçaram as vítimas a trabalhar para os negócios da família como 
empregados. O Tribunal descreveu a situação das vítimas assim:

“… esses homens geralmente recebiam algo como £10 por dia, por um dia de trabalho e, às 
vezes, £5 ou ocasionalmente £20 por dia, mas em outros dias eles não recebiam pagamento. 
Eles trabalhavam longas horas, às vezes sete dias por semana. Era esperado deles que 
trabalhassem em condições muito miseráveis, sem equipamentos ou roupas adequadas. 
O alojamento fornecido para eles era de um padrão muito pobre, de fato, às vezes sem 
aquecimento ou mesmo água corrente. Ocasionalmente, eles estavam sujeitos à violência ou 
à ameaça de violência, bem como à violência verbal. Se eles não entendessem as instruções, 
ou não completassem o trabalho adequadamente, alguns eram esbofeteados, espancados 
e sujeitos a abuso físico se fossem considerados desobedientes ou ficassem bêbados. 
Alguns disseram que eles nunca podiam sair e foram ameaçados de represálias físicas caso 
tentassem. Vários “fugiram”, alguns para nunca mais voltar, mas alguns foram encontrados 
pelos membros da família e trazidos de volta ao trabalho. Muitos desses que deram provas 
no julgamento sentiam que eles não deveriam ir embora, às vezes por causa da ameaça de 
violência, mas às vezes também porque se eles fossem embora, a vida que os esperava era 
aquela de sem-teto e miséria. Alguns de seus documentos de Benefícios do Estado foram 
confiscados e mantidos pela família. No entanto, benefícios eram retirados em seu nome, 
mas raramente eram repassados para eles. Isso proporcionou receitas substanciais para 
os conspiradores, para serem adicionados aos lucros do trabalho, realizados por uma força 
de trabalho barata, degradada, vulnerável, intimidada e, às vezes, agredida fisicamente. 
Uma manifestação desse nível de controle foi que muitos dos explorados foram efetivamente 
privados da vontade de partir, e outros estavam desmoralizados demais para tentar partir, e 
outros acreditavam que o mundo lá fora não tinha nada melhor para oferecer a eles.”

[2013] EWCA Crim. 1165, Tribunal da Segunda Instância, Divisão Criminal, no parágrafo 12.

As vítimas eram socialmente isoladas, tinham que raspar a cabeça e foram negadas o 
acesso a cuidados médicos quando se feriam. Uma das vítimas caiu de um telhado da 
garagem e os réus não a deixaram ir para um hospital ou um médico. Eventualmente, a 
vítima não conseguia andar e foi levada para o hospital. Os réus disseram à vítima para 
se apressar, e ela foi forçada a se dar alta antes. A vítima foi forçada a voltar ao trabalho 
no prazo de três dias.
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Uma das vítimas mudou sua versão significativamente após sua declaração inicial à 
polícia. Durante sua declaração inicial, ela descreveu os réus como pessoas que cuidavam 
dela para ajudá-la a vencer seu vício no álcool. Ela os chamou de seus “melhores amigos” 
e seus “pais substitutos”.663 Ela afirmou que os réus a mantinham na linha, mas que ela 
era tratada de maneira justa e que não havia violência além de um tapa brincalhão. Ao 
descrever essa entrevista, o Tribunal observou que esta vítima foi “claramente intimidada” 
por dois dos acusados.664 Quando interrogada uma segunda vez, ela forneceu prova de 
violência, isolamento, falta de acesso a cuidados médicos, nenhuma remuneração e trabalho 
forçado que era consistente com o depoimento apresentado por outras vítimas. O Tribunal 
não questionou a credibilidade da vítima, apesar de suas declarações inconsistentes; a 
primeira declaração aparentemente foi vista como uma realizada sob intimidação e não 
foi acreditada.

Os réus forçaram algumas das vítimas a recrutar novas vítimas e a mantê-las em linha. 
Esperava-se que uma vítima mentisse para todos os novos trabalhadores que fossem 
recrutados e quando eles se desiludissem, era para assegurar-lhes que eles seriam 
pagos. Sua missão era mantê-los “gentis”.665 Uma segunda vítima o descreveu assim:                       
“gradualmente, conforme você estava mais presente no local de trabalho, você se sentia 
valorizado no sentido de que você se tornava responsável por supervisionar outros 
trabalhadores, ao reportar sobre eles, e os motivar. Mas se você não cumprisse, você 
mesmo recebia uma bofetada.”666 A vítima se sentiu culpada por bater em outras vítimas, 
mas sabia que se ela não fizesse isso, seria submetida a violência pior.

Decisão judicial

O Tribunal de Segunda Instância descreveu as informações fornecidas pelas vítimas como 
um “relato detalhado de maus-tratos e humilhações persistentes e clara prova de servidão 
e trabalho forçado”.667 O juiz do Tribunal julgou que, com base nas provas apresentadas, 
“durante muitos anos centenas de trabalhadores foram recrutados nas ruas e muitos 
teriam recebido tratamento violento e degradante… havia apenas um pequeno número que 
estava tão degradado que a autoestima e a coragem de resolver o problema com as próprias 
mãos estavam totalmente comprometidas. Perderam a força de vontade de partir”.668 Ao 
compreender o fracasso de algumas vítimas em escapar do contexto de degradação dos 
réus, o Tribunal conseguiu superar essa fragilidade potencial no mosaico de provas. Todos 
os réus foram condenados por manter pessoas em escravidão ou servidão ou exigir que 
eles executassem trabalho forçado ou obrigatório.

Principais assuntos tratados:

1. Fracasso em fugir, explicado por uma combinação de fatores: O Tribunal não 
impugnou a credibilidade das vítimas porque algumas não fugiram. A decisão se 
referia a uma combinação de fatores e até a considerava, em parte, como uma 
função do controle exercido pelos réus, assim: “Uma manifestação desse nível de 
controle foi que muitos dos explorados foram efetivamente privados da vontade 
de partir, e outros estavam desmoralizados demais para tentar partir, e outros 
acreditavam que o mundo lá fora não tinha nada melhor para lhes oferecer”. Assim, 
as vulnerabilidades das vítimas desempenharam um papel em seu fracasso para 
fugir, bem como outros fatores.

______________
663 Ibid. no parágrafo 15.
664 Ibid. no parágrafo 15.
665 Ibid. no parágrafo 21.
666 Ibid. no parágrafo 31.
667 Ibid. no parágrafo 25.
668 Ibid. no parágrafo 39.
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2. Declarações inconsistentes não consideradas para tornar a vítima não-confiável: Uma 
vítima no caso se contradisse; sua primeira declaração não criminalizou os réus, 
enquanto a segunda o fez. No entanto, o Tribunal não contestou sua credibilidade 
devido a isso, mas viu a primeira declaração como produto de intimidação.

3. Vítimas como cúmplices do crime: Os fatos do caso mostram que algumas vítimas 
foram empregadas pelos acusados para auxiliar no recrutamento de outras pessoas 
e mantê-las em linha, e o fizeram para evitar serem punidas pelos réus. Não há 
deliberação explícita sobre essa faceta do caso em termos de seu impacto na 
credibilidade da vítima ou na criminalização dessas vítimas.

4. Vítimas como indivíduos com reações individuais: Ao analisar os fatos do caso, fica 
claro que nem todas as vítimas reagiram da mesma maneira ao mesmo conjunto 
de circunstâncias. Assim sendo, algumas fugiram e outras não, já que perderam 
a vontade de fazê-lo. Embora o Tribunal não tenha expressado esta percepção de 
forma explícita, ela surge a partir dos fatos e fornece algumas orientações para os 
profissionais de que não há nenhuma reação padrão que se aplica a todas as vítimas, 
mas, na verdade, pode haver uma variedade de reações individuais à exploração, de 
acordo com os “diferentes estados e características de cada vítima.”
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R. vs. Beckford [2013], JO nº 371, Tribunal Superior de Justiça 
de Ontário, 28 de janeiro de 2013, Canadá.

Colômbia Garcia et al, 6 de março de 2008, Tribunal Penal de Recursos do 
Supremo Tribunal de Justiça da Colômbia. O caso está disponível 
no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas 
do UNODC (UNODC Caso n.º COL005).

Egito Caso n.º 1685-2010, o Tribunal Criminal de Giza, um novo 
julgamento ordenado pelo Tribunal de Segunda Instância, Egito. O 
resumo e a análise foram submetidos por um especialista egípcio. 
O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso  n.º EGY004).
Caso n.º 8959-2012, Egito. Este caso baseia-se em um resumo 
e uma análise das decisões do Tribunal Criminal da Província 
de Giza e do Tribunal de Segunda Instância apresentadas por 
um perito egípcio. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º EGY001).
Caso n.º 414/2009, distrito de Kasr El-Nilo. A decisão foi apela-
da para o Tribunal de Segunda Instância, recurso n. º 11268 / 
79K, 1 de julho de 2010, Egito. O caso está disponível no Banco 
de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º EGY002)
Caso n.º 5383/2010, Tribunal Penal de Alexandria, Distrito de 
El-Attarin, Audiência 13/4/2010. O resumo e a análise foram 
submetidos por um especialista egípcio.

Eslováquia 5 a 23/2010, 18 de maio de 2010, Tribunal Regional de Banska 
Bystrica, Eslováquia. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º SVK037).

Estados Unidos E. U. A. vs. Rivera, 2012, EUA Dist. LEXIS 85090, 2012 WL 
2339318 (EDNY), Estados Unidos da América. O caso está 
disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA150).
E. U. A. vs. Alzanki, 54 F.3d 994 (1º Cir. 1995), Estados Unidos da América.
E. U. A. vs. Akouavi Kpade Afolabi, 508 Fed. Appx 111 (3º Cir.), 
Estados Unidos da América. O caso está disponível no Banco de 
Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º USA011).
E. U. A. vs. Kil Soo Lee, 472 F.3d 638 (9o Cir. 2006), Estados 
Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º USA015).
E. U. A. vs. Farrell, 563 F.3d 364 (2009), Estados Unidos da Amé-
rica. O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA006).
E. U. A. vs. Udeozor, 515 F. 3d 260 (4º Cir. 2008), Estados 
Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º USA039).
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E. U. A. vs. Kaufman, 546 F. 3d 1242 (10º Cir. 2008), Estados 
Unidos da América. As condenações dos réus foram confirmadas 
neste caso. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º USA014).
E. U. A. vs. Varsha Mahender Sabhnani, 599 F.3d 215 (2º Cir. 
2010), Estados Unidos da América. O caso está disponível no 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º USA033).
E. U. A. vs. Webster, 2011, US App. LEXIS 26438 (2011), Estados 
Unidos da América. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º USA148).
E. U. A. vs. Calimlim, 538 F. 3d 706 (2008), 9 de junho de 2009, 
Tribunal de Segunda Instância dos Estados Unidos para o 7º 
Circunscrição, Estados Unidos da América. O caso está disponível 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º USA004)
2003 U.S. Dist. LEXIS 22088 (W.D.N.Y). Esta decisão é em res-
posta à moção do réu que declara o estatuto de trabalho forçado 
inconstitucional 
E. U. A. vs. Veerapol, 312 F.3d 1128 (9 Cir. 2002). Este fato foi 
anotado como pano de fundo no caso. O caso está disponível no 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º USA065).
E. U. A. vs. Mussry, 726 F.2d 1448 (9th Cir. 1984).
E. U. A. vs. Bradley, 390 F.3d 145
E. U. A. vs. Dann, 652 F.3d 1160 (2011). O caso está 
disponível Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA019). 

E. U. A. vs. Abdel Nasser Youssef Ibrahim, 29 de junho de 2006, 
Estados Unidos da América. O caso está disponível Banco de 
Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º USA037). 
E. U. A. vs. Pipkins, 378 F.3d 1281(2004)
E. U. A. vs. Bibbs, 564 F.2d 1165 (5th Cir. 1977)
E. U. A. vs. Roy, 2013, WL 5673419 (E.D. Ark.), 15 de outubro 
de 2013, District Court for the Eastern District of Arkansas. O 
caso está disponível Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º USA149). 

E. U. A. vs. Cephus, 2012, WL 2609316 (C.A.7 (Ind.)), 06 de julho 
de 2012, Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, Sétimo 
Circuito, Estados Unidos da América. O caso está disponível 
Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do 
UNODC (UNODC Caso n.º USA130).
E. U. A. vs. Jungers, 702 F.3d 1066
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Fiji O Estado vs. Phanat Laojindamanee e outros, Processo Penal n.º 
HAC323 de 2012, o Supremo Tribunal de Fiji em Suva, 13 de 
dezembro de 2012, Fiji. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º FJI002).

Filipinas Povo das Filipinas vs. Dhayme Jamuad e outros, Caso n.º CBU-
86668, Tribunal Regional de Primeira Instância, 7ª Região 
Judicial, Cebu, 28 de novembro de 2011, Filipinas. O caso está 
disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL037).
Povo vs. Lito Manalo Anunsencio (Filipinas), Processo Penal 
n.º 06-242304, 22 de dezembro de 2009, Tribunal Regional de 
Primeira Instância, Região Judiciária da Capital Nacional, Manila. 
O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL020).
Povo das Filipinas vs. Valentino C. Martin e outros, Processo 
Penal n.o CBU-91076, Tribunal Regional de Primeira Instância, 7ª 
Região Judicial, Cebu, 3 de julho de 2013, Filipinas. O caso está 
disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL067).
Povo das Filipinas vs. Albert DJ Sanchez, Processos Penais 05-
239627-31, Tribunal de Primeira Instância Regional, Região 
Judiciária da Capital nacional, Filial 48, Manila, 29 de outubro 
de 2009, Filipinas. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º PHL009).
Povo das Filipinas vs. Jeffrey Hirang e Rodriguez, Processo Penal 
n.º 135682, Tribunal Regional de Primeira Instância da Cidade 
de Pasig, Região Judiciária da Capital Nacional, 25 de junho de 
2011, Filipinas. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º PHL049).
Povo das Filipinas vs. Monette Canonoy, Processo Penal n.º 14206, 
Tribunal Regional de Primeira Instância, 1ª Região Judiciária, 
Filial 11, Cidade de Laoag, Filipinas, 17 de agosto de 2012. O 
caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre 
Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL054).
Povo das Filipinas vs. Jackie Maycabalong, Processo Penal n.º 
BBU-86397, Tribunal Regional de Primeira Instância, 7ª Região 
Judiciária, Filial 17, Cebu, 30 de julho de 2012, Filipinas. O caso 
está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Trá-
fico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL038).
O Povo vs. Anos, promulgado por um Tribunal Regional de Primeira 
Instância, filial 12, Cidade de Zamboanga, 30 de junho de 2011. 
O caso está disponível no Banco de Dados de Jurisprudência 
sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º PHL051)

https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/fji/2013/state_v_laojindamanee.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/criminalgroupcrimetype/fji/2013/state_v_laojindamanee.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2011/crim._case_no._cbu-86668.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2009/crim._case_no._06-242304.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2013/case_no.cbu-91076.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2009/crim._cases_nos._05-239627-31.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2009/crim._cases_nos._05-239627-31.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2011/crim._case_no._135682.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2011/crim._case_no._135682.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2012/crim._case_no._14206.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2012/crim._case_no._cbu-86397.html?lng=en&tmpl=htms
https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2011/crim._case_no._22969.html?lng=en&tmpl=htms


ANEXO    ÍNDICE DOS CASOS 179

Finlândia Tribunal Distrital de Helsinki, Sentença R 11/1073. O caso está 
disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso  n.º FIN008).

Índia O Estado vs. Kalpana Ranganath Galphade, Caso n.º 279/
PW/2009, Tribunal Metropolitano do Magistrado, Tribunal 
Especial para ITPA (Tribunal de 1ª instância), Mumbai, 25 de 
agosto de 2008, Índia. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º IND028).
Esher Singh vs. Andrhra Pradesh (2004), 11 SSC 585, Pará. 23, 
como citado em Kalpana Ranganath Galphade (UNODC Caso n.º 
IND028).
Caso da audiência n.º 112/2007, Tribunal Metropolitano de 
Audiências (Tribunal de Mahila) em Hyderabad, 26 de junho de 
2007, na Índia. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º IND007)
Kamal Jeet Singh vs. Estado, Apelação Criminal n.o 28/2007 e 
Crl. MA Nos. 336 e 338/2007, Suprema Corte de Delhi, 29 de 
janeiro de 2008, Índia. O caso está disponível no Banco de Dados 
de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º IND017).

Israel Estado de Israel vs. Giulani, 29 de fevereiro de 2012, Tribunal 
Distrital de Jerusalém, Israel. O caso está disponível no Banco 
de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 
(UNODC Caso n.º ISR016). (Condenação confirmada pelo Supremo 
Tribunal, 6 de setembro de 2016, Processo Penal 6237/12.)
Borisov et al vs. Estado de Israel, 10 de outubro de 2003, Processo 
Penal 1609, 2293/03 perante a Suprema Corte. O caso está 
disponível no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de 
Pessoas do UNODC (UNODC Caso n.º ISR008).
Anônimo vs. Alexander Lifshin e Armen Ben, 25 de janeiro de 
2010, Tribunal Distrital de Tel Aviv, Israel. O caso está disponível 
no Banco de Dados de Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas 
do UNODC (UNODC Caso n.º ISR006).
Brechman et al vs. Estado de Israel, 01 de maio de 2006, Supremo 
Tribunal, Israel. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º ISR009).
Burnstein vs. Estado de Israel, 23 de fevereiro de 2005, Supremo 
Tribunal, Israel. O caso está disponível no Banco de Dados de 
Jurisprudência sobre Tráfico de Pessoas do UNODC (UNODC 
Caso n.º ISR010). 
Processos Penais 6749, 6774-08-11 no Tribunal Distrital de 
Jerusalém, Estado de Israel vs. DA e AM emitidos em 10 de 
setembro de 2013, pendente de recurso no Supremo Tribunal.
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