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RESUMO: A pesquisa, em andamento e cuja base se constitui na monografia do autor, emergiu 
da necessidade de se trabalhar com duas problemáticas de Direitos Humanos, relativas ao 
tráfico transnacional de drogas realizado através da atuação de pessoas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade – denominadas, em virtude da atribuição exclusiva de transporte de 
drogas, de “mulas” –, quais sejam: i) a conduta de cooptação de “mulas” pode ser enquadrada 
no tipo penal de tráfico internacional de pessoas, previsto no art. 149-A, §1º, IV, do Código 
Penal brasileiro? ii) Em caso positivo, de que modo o ordenamento jurídico brasileiro deve lidar 
com tais pessoas (“mulas”), tendo em vista que elas são consideradas, simultaneamente, autoras 
do delito de tráfico de drogas, e vítimas do delito de tráfico internacional de pessoas? Em 
relação ao primeiro questionamento, a hipótese levantada é no sentido de que, em alguns casos, 
a cooptação de “mulas” para o tráfico transnacional de drogas pode ser tipificada como tráfico 
internacional de pessoas (art. 149-A, §1º, IV, do Código Penal brasileiro), desde que 
evidenciado o recrutamento ou transporte de pessoas, com vício de vontade, resultante em 
exploração. Nesse viés, a relevância da pesquisa consiste na necessidade de se caracterizar e 
prevenir a conduta de cooptação de “mulas”, que visa a submeter-lhes a trabalho em condições 
análogas à de escravo, como crime de tráfico internacional de pessoas. No tocante ao segundo 
questionamento, pode-se visualizar que a vulnerabilidade da “mula” e a sua instrumentalização 
pela rede de tráfico de drogas constituem uma justificativa para conferir um tratamento mais 
condescendente do direito penal ao delito de tráfico de drogas que lhes é imputado, insculpido 
no art. 33, §4º, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006. É preciso, todavia, ir além: essa 
vulnerabilidade não seria igualmente um imperativo para a adoção de medidas assecuratórias 
da dignidade humana em favor de tais pessoas alcunhadas como “mulas”? Tal reflexão pode 
ser extraída a partir de uma visão transdisciplinar, focada no desenvolvimento de um processo 
de redefinição do indivíduo e de afirmação da dignidade da pessoa humana nas suas dimensões 
intersubjetivo-procedimental (Habermas), intersubjetivo-axiológica (Castanheira Neves) e 
histórico-cultural (Peter Häberle), esta última verificada, também, através do direito 
comparado, conforme precedente oriundo do Tribunal Constitucional de Portugal no Acórdão 
n. 90-105-2, de 29 de março de 1990. Ademais, ao analisar a jurisprudência brasileira, 
observou-se que os juízes têm decidido os processos criminais envolvendo “mulas” do tráfico 
transnacional de drogas sem adotar qualquer providência para resguardar-lhes os direitos da 
personalidade e humanos e sequer cogitam a hipótese de que tais pessoas, apontadas como 
responsáveis pela suposta prática do tráfico transnacional de drogas, podem ser, ipso facto, 
vítimas do tráfico internacional de pessoas. Neste ponto, a relevância da pesquisa fundamenta-
se na necessidade de conferir às “mulas” o status de vítimas do tráfico internacional de pessoas, 
oferecendo-lhes mecanismos de proteção e assistência – objetivos previstos no Decreto n. 
5.017/2004, que promulgou o Protocolo Adicional à Convenção de Palermo. A metodologia a 
ser empreendida, por fim, fundar-se-á na pesquisa descritiva e abordagem qualitativa. 
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