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RESUMO: Conforme se verifica em várias manifestações do fenômeno do crime atualmente, 

deve ser analisada a hipótese de uma razão econômica que estaria na base também dos crimes 

de tráfico de pessoas e das formas contemporâneas de escravidão. Esta constatação tem como 

conseqüência a necessidade de que estas manifestações do fenômeno delitivo tenham que ser 

submetidas a uma análise econômica do direito, tendência que, apesar de já contar com certo 

avanço no contexto do pensamento anglo-americano, ainda não se encontra devidamente 

desenvolvida nos países de tradição europeu-continental. Muitas vezes, a prática dos 

mencionados delitos é propiciada em razão de uma bipolaridade de interesses econômicos. No 

que se refere aos intervenientes ativos do crime, por um lado, é inequívoca a razão econômica 

que se encontra na base do crime de trabalho escravo, como comprovam os inúmeros fatos de 

exploração do trabalho humano por corporações multinacionais; por outro lado, também em 

relação ao tráfico de pessoas, são razões de natureza predominantemente econômica que estão 

na base do delito, como comprovam os elevados ganhos obtidos por aqueles que atuam na 

intermediação de processos de imigração ilegal. Na perspectiva dos intervenientes passivos, 

resulta fácil identificar razões de natureza econômica que impulsionam determinadas pessoas a 

serem vítimas dessas duas práticas delitivas. Tratando-se de atividades ilícitas, não se submetem 

à devida tributação, ao mesmo tempo que comprometem a economia regular dos países, mesmo 

aqueles considerados centrais, suscitando a hipótese sobre ser esta a razão predominante a 

justificar a política criminal voltada para a criminalização das condutas. A pesquisa objetiva 

realizar uma análise econômica do tráfico de pessoas e das formas contemporâneas de 

escravidão, visando o resultado prático de verificar se as respostas de natureza penal são 

adequadas para se contrapor a este interesse econômico, por vezes preponderante. Ao fim e ao 

cabo a pesquisa pretende analisar se a criminalização das mencionadas condutas se deve à 

proteção dos direitos humanos, particularmente liberdade e dignidade, como amplamente 

propalado, ou se, na verdade, são razões econômicas as predominantes para justificar a 

criminalização. Trata-se de um problema de grande importância, considerando que se reflete 

diretamente na questão nuclear a respeito do interesse ou valor que é o objeto das respectivas 

normas de natureza penal. Como critério de delimitação da análise, recorta-se o campo do que 

ocorre na América latina, particularmente no que se refere à realidade brasileira, considerando-

se a condição de se tratar de economias periféricas, o que implica em uma maior vulnerabilidade 

à prática dos mencionados crimes. A metodologia utilizada na realização da pesquisa atém-se 

ao método dialético, na medida em que se propõe a estabelecer uma confrontação entre os 

argumentos que tradicionalmente são apontados como os que estão na base da criminalização 

das mencionadas condutas e os argumentos de natureza propriamente econômica. O resultado 

esperado consiste em fornecer elementos para a verificação da adequação e efetividade das 

medidas de natureza jurídico-penais que se contraponham ao tráfico de pessoas e às formas 

contemporâneas de escravidão, ante à eventual constatação de se tratar de fatos com 

predominante razão de natureza econômica. 
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