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RESUMO: O Protocolo Adicional à Convenção da ONU contra o Crime 
Organizado Transnacional relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por via 
Terrestre, Marítima ou Aérea (2000), conceitua o contrabando de migrantes 
(smuggling of migrants) como “a promoção, com o objetivo de obter, direta ou 
indiretamente, um benefício financeiro ou outro material, da entrada ilegal de 
uma pessoa num Estado Parte do qual essa pessoa não seja nacional ou 
residente permanente”. O Protocolo de Migrantes, ratificado pelo Brasil em 2004, 
caracteriza como infração penal a elaboração, obtenção, fornecimento ou posse 
de documentos de viagem ou de identidade fraudulentos com o intuito de 
possibilitar o tráfico de migrantes. Com este trabalho pretende-se analisar um 
Habeas Corpus (HC) sobre o contrabando de migrantes, oriundo do Tribunal 
Regional Federal (TRF) da 3ª. Região (São Paulo, Brasil). Para tanto, utilizou-se 
pesquisa de natureza qualitativa, do tipo documental, jurisprudencial e 
bibliográfico interdisciplinar nas doutrinas brasileira e internacional. O caso trata 
de HC impetrado por três réus que cometeram o contrabando de migrantes que 
teve como vítimas duas pessoas brasileiras. Os réus foram denunciados por 
infração ao art. 288 do Código Penal (associação criminosa), vez que se 
dedicavam a crimes (falsificação de documentos públicos e particulares, uso de 
documentos falsos e corrupção passiva) para o envio irregular de pessoas para 
outros países. O objetivo da organização criminosa era obter a entrada irregular 
de nacionais do México, Tailândia e Estados Unidos, tendo como como porta de 
entrada para o contrabando de migrantes o Aeroporto Internacional de 
Guarulhos (São Paulo, Brasil). Assim, a operação “Canaã”, realizada pela Polícia 
Federal, desarticulou o grupo, tendo indiciado todos os infratores. Os indiciados 
impetraram o Habeas Corpus (N. 75459 – SP) perante a 1ª Turma do TRF (3ª 
Região). Ao mesmo tempo, o tribunal de 1ª instância percebeu o iminente risco 
de fuga dos criminosos, bem como de adulteração de provas. Dessa forma, o 
réu JRG ficou preso na Flórida (EUA), colaborando com autoridades policiais. 
Já, LMG e JHS tiveram prisão preventiva decretada no Brasil. A petição foi 
apresentada perante o tribunal de 1ª instância, que determinou a prisão 
preventiva de LMG e JHS. Ademais, recusou o indeferimento do caso contra o 
réu JRG por considerar que somente no julgamento os fatos relevantes poderiam 
ser totalmente apurados. O tribunal de 1ª instância negou o pedido. Da mesma 
forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou o pedido e observou que o 
indeferimento de um pedido de HC é uma medida excepcional. Ademais, o STJ 
destacou que o réu JHS não forneceu provas de bom caráter, domicílio fixo e 
ocupação profissional lícita. O STJ manteve a prisão preventiva decretada pelo 
tribunal de 1ª instância. Por fim, o STJ ratificou a duração da prisão preventiva e 
dos procedimentos, dada a complexidade do caso, o número de acusados e a 
necessidade de realizar várias diligências investigativas, tendo em vista o 
envolvimento de funcionários públicos e policiais federais. 
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