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ESCRAVO 

 

RESUMO: A presente pesquisa sobre o tráfico de pessoas, na América do Sul, é 

desdobramento dos debates e publicações suscitadas no âmbito da Red Iberoamericana de 

Investigación sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y Derechos Humanos. Após a 

publicação do capítulo intitulado “La trata de personas como expresión de formas 

contemporáneas de esclavitud en América del Sur.”, inserido no livro “El Derecho Ante las 

Formas Contemporáneas de Esclavitud”, organizado por Esteban J. Perez Alonso (2017, p. 369-

398), passou-se à análise comparativa da legislação dos doze países sul-americanos da 

UNASUR, cotejando-as com o Protocolo de Palermo, para delimitar quais já se atualizaram ou 

ainda necessitam de adequação aos parâmetros internacionais do marco regulatório para o 

enfrentamento do tráfico de pessoas na Ibero-américa. Aspecto dos mais relevantes, ainda sem 

uniformização nas legislações analisadas, concerne ao consentimento da vítima do tráfico de 

pessoas, principalmente quando não é decorrente de violência, nem de fraude para a sua 

obtenção, nem de situação de vulnerabilidade. A aparente validade do consentimento não exime 

a responsabilidade penal. O princípio de agência da vítima de tráfico põe em relevo o alcance 

do seu consentimento, em relação à criminalização ou descaracterização da tipicidade penal. 

Fazendo-se um cotejamento em relação à legislação europeia, também se destaca a irrelevância 

do consentimento da vítima, quando se emprega aqueles meios viciosos, como violência, 

ameaça, fraude ou aproveitamento de situação de vulnerabilidade. Entretanto, prevalecerá se 

for consentimento válido em relação a vítimas adultas, mas será irrelevante o consentimento 

em relação aos menores, em consonância com o Protocolo de Palermo e a Decisão-Marco 

2002/629/JAI96, a Diretiva 2011/36/UE92 e a Diretiva 2011/36/UE95. Como resultado, a 

comparação entre as disposições legais existentes nos países do bloco regional da UNASUR, 

para combate ao tráfico de pessoas, tendo por principal referencial o Protocolo de Palermo, 

indicou que inúmeras alterações legislativas foram implementadas a partir do ano de 2000, para 

adequação aos estandartes internacionais de incriminação do tráfico de pessoas para fins de 

exploração. Suriname é o único país da região que, ainda, não aceitou formalmente o Protocolo 

de Palermo e não promoveu a adequação de sua legislação, embora criminalize o tráfico de 

pessoas de forma genérica, com pena mínima de oito anos. Todos os demais países realizaram 

adaptações de seus códigos penais ou criaram leis penais especiais para o combate do tráfico 

de pessoas. Quanto ao consentimento, sem a utilização das hipóteses de vício de sua 

manifestação (violência, ameaça, fraude, vulnerabilidade e pagamentos), no sentido fixado pelo 

Protocolo de Palermo, apenas Brasil e Chile seguiram os parâmetros internacionais, enquanto 

os demais países da UNASUR (nove) consideraram irrelevante o consentimento e 

estabeleceram como agravantes aquelas formas que viciam a manifestação da vítima. Os 

avanços são significativos na Região, depois do Protocolo de Palermo, mas deve-se também 

implementar medidas preventivas e de inclusão social, para diminuir a vulnerabilidade das 

principais vítimas do tráfico de pessoas. 
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