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APRESENTAÇÃO

Imagem 01: Instalação oficial da CPI do Tráfico Humano, feita pelo presidente Manoel Pioneiro (PSDB).
Fonte: Carlos Boução

O presente relatório descreve e analisa os trabalhos da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, instituída para investigar o Tráfico de
Seres Humanos no Estado do Pará para fins de Exploração sexual, trabalho escravo remoção e
comércio de órgãos.
Reflete, também, a geografia regional da pobreza e a desigualdade social, se
considerarmos a Amazônia como local de origem de vítimas de tráfico, bem como região que
recepciona seres humanos recrutados e aliciados em outras paragens. Nesse sentido, o
presente relatório faz reflexão quanto às causas que alimentam o fenômeno: crime organizado,
exploração sexual e laboral, assimetrias endêmicas entre países desenvolvidos, pobres e em
desenvolvimento, questões de gênero e de direitos humanos, quebra de suportes familiares e
comunitários.
No início do século XXI esta situação começou a chamar a atenção do governo
nacional e da comunidade internacional com denúncias e evidências de tráfico de mulheres
dentro e para fora da região, apresentadas numa pesquisa nacional sobre tráfico de mulheres,
crianças e adolescentes para fins de exploração sexual (LEAL; LEAL, 2002). Esta forma
específica de migração, caracterizada pela presença de crime organizado, encaixou-se
novamente na ideia sobre a Amazônia como selvagem e inóspita, além de fortalecer outros
estereótipos, a exemplo de que as mulheres da Amazônia são mais liberais ou talvez selvagens
em termos de sexualidade.
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Na última década, o enfrentamento ao tráfico de pessoas, emergiu como cultura
política contra-hegemonica de pensar a construção de conhecimentos e direitos, através da
valorização de vários saberes que emergem da luta de diferentes setores da população mundial
(movimento de mulheres, crianças e adolescentes, negros, homossexuais, trabalhadores da
cana de açúcar, bóias frias, trabalhadoras do sexo, etc), que buscam até hoje romper com
preconceitos, lugares comuns e contradições que favorecem a impunidade e conspiram contra
a implementação de cultura de paz.
Esta ênfase no tráfico de pessoas implicou em políticas públicas, representações
sociais e teorizações sobre migração, para além das mulheres que migram, as comunidades de
onde vêm e sobre a própria região. A Amazônia e o Estado do Pará em particular, se
caracterizariam como território de tráfico de homens e mulheres, e dentre esses as mulheres
migrantes seriam as mais vulneráveis vítimas do tráfico.
Com um olhar um pouco mais detido pode-se compreender que a migração nessa
porção da Amazônia não poderia ser encaixada dentro de estereótipos, sendo necessário
investigar as diferentes dinâmicas que compõem a migração de homens e mulheres, de
adolescentes e adultos.
As migrações que partem de diversas regiões do Estado, bem como da das periferias
de Belém para o exterior ou para outras regiões do País, mais do que nunca precisa, ser
abordada a partir de sua configuração complexa, recolocando o fenômeno de modo que se
possa revelar seu papel na produção e reprodução do capitalismo global, nas relações sociais e
nas identidades, de sorte que tanto as políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas não
fragilizem a os grupos sociais mais vulnerabilizados: mulheres, crianças e adolescentes e
população LGBT, quanto reconheçam a migração nacional e internacional como fator de
relevância para pensar a dinâmica econômica e política do país e sua população,
principalmente aquela que mora em suas regiões mais pobres.
Neste contexto, o enfrentamento do tráfico de pessoas é, sobretudo, uma questão de
redefinição da correlação de forças existentes dentro dos Estados. Consequentemente torna-se
importante restaurar o poder social do Estado, por meio da ampliação do acesso da população
às Políticas Públicas. E, por outro lado, objetivar novas condições de inclusão da massa de
trabalhadores (as) no mercado de trabalho, na perspectiva de resgatar direitos perdidos e
fortalecer novos contratos sociais que desmobilizem a lógica da exploração da força de
trabalho em todas as suas expressões. Só assim, a crise social e a barbárie social poderão ser
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enfrentadas com objetividade e armas concretas para a construção de processos
emancipatórios e a consolidação dos direitos humanos.
Tratar publicamente esta temática demandou confrontar os diferentes projetos: de
sexualidade, projetos societários, inclusive os visões relativas ao crime organizado. A tarefa
da CPI-TH/ALEPA foi, então, a de ousar na perspectiva emancipatória para ao fim subsidiar
uma nova direção política e cultural ao poder público e a sociedade, tanto em relação à
sexualidade, quanto à economia e à política.
Esperamos que esta compreensão contribua para o fortalecimento de classes, de
grupos étnicos, afrodescendentes, mulheres, crianças e adolescentes, população LGBT e
demais relações societárias marcadas por violência, de sorte a devolvê-los a o lugar de
sujeitos de direitos centrais na construção histórica por respeito, oportunidades e direitos.
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1 PRECEDENTES MOTIVADORES À CRIAÇÃO DA CPI-TH

Imagem 02: Sessão pública de instalação da CPI do Tráfico Humano, ocorrida em abril
de 2011 nas dependências do plenário Newton Miranda.
Fonte: Carlos Boução

A criação da presente CPI-TH, teve origem a partir de um fato ocorrido em fevereiro
de 2011, quando a Polícia Civil do Estado de São Paulo desmantelou um esquema de tráfico
de pessoas para exploração sexual, encontrando em duas pensões mais de 70 travestis, sendo a
sua maioria oriunda da Região Norte do País, das quais seis eram adolescentes. A descoberta
se deu quando investigadores buscavam um garoto de 17 anos de Belém, que havia
desaparecido em 27 de dezembro de 2010.
Abaixo a transcrição da Reportagem do Jornal o Estado de São Paulo:
“Polícia descobre esquema de aliciamento de travestis em SP: A maioria delas vinha
do Estado do Pará e estaria presa aos aliciadores por meio de dívidas”. 03 de
fevereiro de 2011 - 1h56”
Bruno Lupion, do estadao.com.br
SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo desmantelou um esquema de tráfico de
pessoas para exploração sexual na noite de quarta-feira, 2, no centro da capital, ao
encontrar duas pensões com mais de 70 travestis, a maioria da Região Norte do País,
das quais seis adolescentes. A descoberta ocorreu por acaso, quando os
investigadores buscavam um garoto de 17 anos desaparecido da casa dos pais em
Belém, no Pará, em 27 de dezembro do ano passado.
Os pais suspeitavam que o filho tinha vindo para São Paulo e acionaram o
Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que localizou o garoto
em uma pensão no Cambuci, na Rua Hermínio Lemos, nº 340. Lá, os policiais
souberam de uma segunda pensão que faria parte do esquema, na Rua Cruzeiro do
sul, nº 219, no Bom Retiro, e foram ao local. Um livro de contabilidade e porções de
maconha foram apreendidos.
Todas as travestis foram levadas à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DHPP), no centro, para serem qualificadas. Segundo o delegado divisionário de
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proteção à pessoa, Joaquim Dias Alves, cerca de 90% delas eram do Estado do Pará
e estavam presas aos aliciadores por meio de dívidas. “Eles trazem as pessoas para
São Paulo, as enfiam numa casa precária e controlam seu ir e vir”, disse.
Segundo depoimentos colhidos pelo delegado, a gerente do esquema, conhecida por
Telma, retinha as certidões de nascimento das travestis e castigava fisicamente quem
desobedecesse às regras da pensão. Numa situação análoga ao trabalho escravo,
quem tinha dívidas era impedido de ir embora. Telma e um suposto comparsa no
esquema estão foragidos.
Uma travesti de 20 anos, que preferiu não se identificar, disse que não se sentia
presa no local, pois tinha “casa e comida” e “podia sair e voltar quando quiser". Ela
contou que a dona da pensão cobrava um valor mensal pelo quarto coletivo e
intermediava implantes de silicone nos seios para quem desejasse. “Paguei uma
quantia por mês e, depois de um ano, ela arrumou o implante”, disse.
Outra travesti, de 24 anos, que também preferiu o anonimato, disse que a pensão no
Cambuci era administrada coletivamente pelas moradoras, com divisão das despesas
e funções domésticas, sem a influência da aliciadora Telma. “O grande erro foi
permitir a entrada da menina [o adolescente procurado pela polícia], ela disse pra
gente que era maior de 18”, contou. Já na pensão do Bom Retiro, segundo ela, as
regras eram mais rígidas e havia histórias de maus-tratos.
O coordenador de políticas para a diversidade sexual do governo do Estado, Dimitri
Sales, foi ao DHPP e disse que o caso enquadra-se como tráfico de pessoas para
exploração sexual, mas destacou que é difícil para as travestis reconhecerem essa
situação.
“Os aliciadores se aproveitam de uma situação de fragilidade, pois muitas travestis
não têm apoio familiar, e oferecem casa, comida e suporte afetivo. Se elas adoecem,
dão remédio. Mas, no final das contas, os aliciadores veem as travestis como um
produto lucrativo, que precisa ser cuidado", diz. "É um vínculo difícil de ser
rompido”, afirmou.
Segundo Dimitri, o governo estadual oferecerá vagas em abrigos municipais ou
apoio para as travestis que desejam retornar à cidade natal. “Para as adolescentes
sem família, a coordenadoria avalia a inclusão no Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).”

Contudo, ainda quando dos trabalhos da CPI da Pedofilia realizados entre 2008/2009
por esta casa, dentre as denúncias formuladas pelo Bispo Dom José Azcona, da Prelazia do
Marajó identificam-se denúncias de tráfico de pessoas, especialmente nos Municípios de
Portel e Breves, onde segundo o religioso ocorriam “atividades intensas que caracterizam a
exploração sexual de crianças e adolescentes através do aliciamento e conseqüente tráfico
interestadual e internacional”.
Reproduzimos abaixo um trecho da referida denúncia, apresentada na ocasião:
[...] Imaginem, em uma região tão longínqua, de tão difícil acesso como é a de Portel
e Breves, ter esse tipo de conexões criminosas com a Espanha, com a Guiana
Francesa e Suriname. Para concretizar um pouquinho, por exemplo, como Espanha:
em novembro de 2007 chegou ao meu conhecimento, e a fonte está na Polícia
Federal que uma jovem, uma menina de 16 anos foi presa pela Polícia Federal em
Guarulhos, essa menina é de Portel, no momento em que ia pegar o avião que a
levaria para Madri. Nas declarações que fez à Polícia Federal ela disse que poucos
dias depois iria vir, nessa mesma rota, Portel/Breves/Belém/Guarulhos, um grupo
maior de mulheres desta mesma região; supõe-se que também menores. [...] No caso
da suspeita de tráfico e seres humanos a investigação se torna ainda mais difícil, pois
há relatos de adolescentes que foram convidadas, aliciadas, para viajarem em
embarcações de médio e grande porte que deixaram os Municípios para outros
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Estados: Amapá, onde está a Cidade de Oiapoque, conhecida como porta de saída
para o tráfico internacional. A condição medianamente fronteiriça do Marajó faz
muito tentadora essa atividade lucrativa desses grupos de exploração sexual e de
tráfico humano ao estar perto da Guiana Francesa. Uma situação especialmente
delicada de fragilização social e até de fragilização da própria nação do Brasil. [...]
trata-se de um problema de Segurança Nacional. Não tem a presença da Marinha,
por exemplo; nenhum barco grande e nem pequeno nesse delta enorme entre a ponta
do Amapá e a ponta do Pará, não tem quem vigie. É questão de Segurança Nacional.
E por ser uma região abandonada, completamente, aí as máfias, os grupos
organizados de crimes de toda espécie, estão colocando o pé. Marajó está se
convertendo num lugar de perversão, de criminalidade precisamente pela ausência
do Estado. Repito, se trata de um problema de Segurança Nacional! O Brasil tem
que olhar para toda essa Região da desembocadura do Amazonas. [...] Uma religiosa
lá em Portel, que está aqui nesta CPI agora denunciou redes comandadas por
políticos e empresários, o que lhe custou ameaças de morte. Ela foi a primeira a
relatar a este grupo a presença de redes de exploração no interior das escolas de
Portel. Também foi a primeira a relatar a existência de quadrilhas de homossexuais
do sexo feminino. [...]. Quadrilhas de homossexuais do sexo feminino que atuam no
aliciamento e tráfico municipal, regional e interestadual, Macapá, Guiana Francesa,
Suriname, de adolescentes para fins sexuais. Relato que veio a ser confirmado
depois por esta equipe que trabalhou com uma identificação de casos reais e
característicos envolvendo pelo menos duas adolescentes de 14 e 15 anos. Na
estratégia de aliciamento, jovens homossexuais chegam a se matricular nas escolas.
As policias Civil e Militar não atuam nos municípios no sentido de coibir de forma
eficaz a exploração sexual de menores, isso é o menos. [...] Em Breves, toda a orla é
indicada por moradores como local de concentração de adolescentes exploradas
sexualmente. Toda a orla, conhecida pelos moradores do local. É algo notório, é
uma realidade pública, qualquer um pode ir lá comprovar, a área é escura sem
policiamento e com cenário bastante incentivador de situações de abuso e
exploração em função da circulação constante de crianças e jovens no interior de
barcos ancorados, bares, pequenos restaurantes, barracas de venda de comida e
bebida, vinte e quatro horas por dia, como em Portel. Há vários relatos de
exploração, abuso e tráfico de seres humanos para fins sexuais, por meio de barcos,
em função da grande circulação de crianças e adolescentes entre as embarcações.
Retornando outra vez para Portel, no Bairro da Tijuca, num determinado local
amplamente conhecido como local de exploração de adultas e adolescentes funciona
bares e pequenas bancas de venda de comida e bebida freqüentados as vinte e quatro
horas por dia por adolescentes, pescadores, etc., etc., etc. ”

Na esteira desses fatos, entidades da sociedade civil e a academia já vinham
desenvolvendo intenso trabalho de pesquisa, denúncia e enfrentamento do problema. Um dos
marcos fundamentais desse esforço foi a Pesquisa PESTRAF, 2002 a qual identificou as
principais rotas do tráfico de pessoas no Brasil, de onde citamos parte referente à região norte.
Do Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Região Norte no Brasil,
a questão do tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual envolve
uma série de fatores sócio-econômicos que indicam uma estreita relação desse ilícito
com a pobreza e as desigualdades regionais, sendo as regiões Norte e Nordeste as que
apresentam o maior número de rotas de tráfico de mulheres e adolescentes em âmbito
nacional e internacional, seguidas pelas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, segundo
Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de Exploração
Sexual Comercial no Brasil - PESTRAF. (LEAL; LEAL, 2002).

Ainda segundo o Relatório da Região Norte, a citada Pesquisa informou que:
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As características geográficas e culturais, sua história e os planos para o seu
desenvolvimento favorecem o processo de tráfico de seres humanos, através de:
fronteiras extensas; isolamentos geográficos e precária infraestrutura, sem
fiscalização nas fronteiras; migração desordenada; os projetos econômicos de
geração de recursos temporários e muitas vezes predatórios; a frágil presença das
instituições governamentais, tanto na promoção de direitos básicos quanto na
garantia da segurança pública (LEAL; LEAL, 2002).

ORIGEM

DESTINO NACIONAL
Santana-AP, Recife-PE, Macapá-AP,
Oiapoque-AP, São Luís-MA, Garimpo
Lorenzo-AP,
Itaituba
Fortaleza-CE, Porto Velho-RO, Boa
Vista-RR,
Belém-PA,
Macapá-AP,
Goiânia-GO
Santana do Araguaia
Manaus-AM, Penedo-PA, Laranjal do
Jarí (AP), Confresa – MT
Quadro 1 - Rotas identificadas no PESTRAF
Fonte: Leal e Leal (2002).
Belém

DESTINO INTERNACIONAL
Alemanha,
Suriname,
Guiana
Francesa,
Holanda,
Espanha,
Venezuela

Em depoimento prestado a CPI-TH no início de seus trabalhos Marcel Hazeu
Coordenador da ONG Só Direitos, informou que.
“Existem cinco tipos de tráfico que devem ser investigados pela CPI-TH, a saber,
tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual; - tráfico de
mulheres adultas e também adolescentes para serem exploradas sexualmente no
Suriname e nos países da Europa; tráfico de meninos para jogarem futebol nos
clubes europeus e nos clubes do sul e sudeste brasileiros; tráfico de pessoas para
trabalhos escravos, principalmente no Estado do Pará; tráfico de adolescentes para
trabalhos domésticos nas residências da grande Belém”
“No caso dos meninos do futebol, quase não há denúncias, porque os próprios pais
autorizam os aliciadores a levar os filhos, uma vez que sonham com sucesso rápido,
a questão do tráfico interno de adolescentes para trabalhos domésticos tem muito a
ver com situação econômico-social, pois meninas de famílias pobres vêm morar e
trabalhar nas residências de famílias das classes média e alta, onde, muitas vezes,
são abusadas sexualmente. O tráfico de pessoas para trabalhos forçados (escravo)
tem, na sua grande maioria, o Estado do Pará como destino”.
[...] já ouviu falar em tráfico de pessoas para fins de comercialização de órgãos
humanos, mas nada confirmado; que soube, através do padre Bruno, que a 15 anos,
de um caso de tráfico de pessoas para comércio de órgãos. Na questão do tráfico
internacional, os países da Europa, por exemplo, não levam em consideração as
investigações feitas no Brasil e vice-versa clubes internacionais de prostituição,
como na Holanda, por exemplo, ainda usam a lógica do tráfico para recrutar
mulheres que vivem em regime de escravidão. Outra parte dessas mulheres viaja
para o Suriname e países da Europa para se prostituir, sendo algumas traficadas. A
embaixada brasileira nesses países, juntamente com a polícia federal, têm feito
algumas investigações, que ainda não surtiram efeitos;
Em 2006 a “Só Direitos” fez um levantamento dos processos que foram instaurados,
baseados nessas informações de mulheres que viajaram para fora do país
supostamente para se prostituir e que estes processos podem ser acessados no site da
polícia federal, até com algumas condenações nesses processos.
[...] a rede mais identificada, denunciada e investigada é a do holandês Arnold, que é
uma rede bem organizada, sendo este proprietário de várias boates. Este cidadão foi
condenado aqui no Brasil e no Suriname. No Brasil ele foi preso, mas recorreu e foi
solto. No Suriname a pena máxima para esse crime é de dois anos, o mesmo nem
chegou a ser preso, entretanto foi denunciado em vários processos, onde num desses
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processos foi identificado como eram feitos os pagamentos de passagens, tendo sido
provado que uma mesma pessoa pagava todas as passagens das mulheres traficadas.
[...] O Brasil não tem acordo de cooperação no sentido de coibir o tráfico de pessoas
para fins de exploração sexual (prostituição), no que se refere ao holandês Arnold,
há um pedido de extradição;
[...] há alguns processos, pela polícia civil, de tráfico de pessoas em alguns
municípios paraenses (Xinguara, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia, Rondon,
Novo Progresso, dentre outros), para a Espanha, partindo de Belém, o tráfico de
mulheres para prostituição, ocorre mais para o Suriname;
[...] quanto ao caso do tráfico dos meninos para a prática do futebol, de dez meninos
levados, um dando certo, já garante o lucro dos traficantes, nesse caso os pais
autorizam os traficantes a levar os filhos e isso atrapalha as investigações;
[...] Há barcos que saem do porto de Belém, atracam nos portos de Barcarena e de lá
vão para o Suriname levando mulheres para exercer a prostituição; há mulheres que se
prostituem nos navios que transportam alumínio dos portos do município de Barcarena.
Há também mulheres paraenses que se casam com estrangeiros, normalmente
tripulantes de navios cargueiros que atracam nos portos de Barcarena e viajam com o
respectivo marido para a Europa, onde se tornam escravas da família do esposo.

Cumpre ressaltar que é da competência exclusiva da ALEPA (art. 92, XV, da CE)
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo inclusive através de Comissão Parlamentar
de Inquérito (art. 101, § 4º, da CE). Neste sentido, o Poder Legislativo Estadual, através de
sua função fiscalizadora, ao empreender diversas ações voltadas ao enfrentamento das
diversas modalidades de violação de direitos humanos aprovou em abril de 2011, o
requerimento de autoria do deputado Edilson Moura, presidente da Comissão Permanente de
Direitos Humanos da ALEPA, requerendo a abertura desta CPI, tendo por fato determinado
investigar denúncias de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, trabalho escravo e
tráfico de órgãos.

Imagem 03: O presidente da CPI, deputado João Salame (PPS) e o relator, deputado
Carlos Bordalo (PT), dirigindo uma audiência pública em Belém.
Fonte: Carlos Boução
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A região amazônica, desde a época da borracha até os dias de hoje, repisa a mesma
lógica de modelos de desenvolvimento econômico (extração e exploração dos recursos
naturais, grandes projetos de energia e de infra-estrutura) e de políticas de segurança nacional.
No decorrer de cada plano de investimento, traficantes se organizavam para aproveitar da
necessidade de deslocamento de homens e mulheres, a maioria proveniente de famílias
pobres, massacradas pela seca, conflitos de terra e péssimas condições de vida em outras
regiões do país.
Cada incentivo e investimento para mineração, extração de minérios, madeira ou
outros produtos da floresta, abertura de estradas, hidrelétricas, etc., de certa forma, tornou-se
uma “política pública de incentivo ao aviamento, ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas”.
O investimento em atividades econômicas que não visam à melhoria de vida da
população local, cujos lucros e ganhos são para terceiros (fora da região), que provocam e
precisam do trabalho temporário e de migrantes, que não investe no recrutamento ordenado e
na formação de mão-de-obra local, que prioriza trabalhadores do sexo masculino, juntando
um contingente de homens trabalhadores sem suas famílias, abre caminho para o crescimento
do mercado de sexo, organizado por meio da exploração sexual e do tráfico de mulheres,
crianças e adolescentes.
Quando o governo federal, através do Presidente da República, definiu, em 2003,
como uma das suas prioridades de gestão e diretrizes do Plano Plurianual o combate ao tráfico
de mulheres e meninas, esperou-se uma mudança na lógica acima descrita.
Porém, o contrário é verdade. As políticas pensadas para a Amazônia reforçaram as
tendências citadas, dando continuidade ao Avança Brasil e ao Projeto Calha Norte. O Tratado
de Cooperação Amazônica (TCA), a Integração da Infra-Estrutura Regional Sul Americana
(IIRSA) e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) mostram a intenção de investir
em mega-projetos de infra-estrutura para escoar os produtos da Amazônia para o mercado
internacional, sem preocupação com, vamos dizer, os “efeitos colaterais”.
As políticas internacionais estimulam modelos neoliberais, com ênfase na exportação
de comoditties agrícolas, minérios, com alto impacto ambiental e humano, aumento da
pobreza, vulnerabilizando a posição dos trabalhadores, especialmente das mulheres.
O tráfico de pessoas é um problema global. No mundo todo, especialmente dentre os
países em desenvolvimento, um sem número de homens, mulheres e crianças vitimizados pelo
tráfico. A expectativa de uma vida melhor, de trabalho bem remunerado em outros países,
geralmente aqueles mais ricos constitui fator fundamental na lógica de imigração.
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A maior parte das vítimas é de mulheres e crianças, muitas recrutadas por falsos
anúncios, falsas promessas ou encontros casuais. Há estudos que informam que, atualmente,
as mulheres representam praticamente a metade dos fluxos migratórios mundiais. Esse dado
ao mesmo tempo em que aponta para um empoderamento das mulheres, por outro lado, em
face de mobilidade pode acentuar alguns riscos, a exemplo da exposição das mulheres às
particularidades da divisão sexual do trabalho, na medida em que nos países estrangeiros, a
grosso modo, oferecem às mulheres latino-americanas empregos muitas vezes precários nas
áreas de serviços domésticos, cuidados e entretenimento, incluindo a indústria do sexo
(SPRANDEL; REIS; FUSCO, 2008).
Para além da questão de gênero, questões econômicas, sociais e falta de oportunidades
também concorrem par o tráfico internacional e interno de pessoas, pondo em risco os direitos
humanos fundamentais. Assim, as pessoas são forçadas a viver e trabalhar irregularmente em
países estrangeiros, algumas em atividades criminosas.
A globalização, com a intensificação do fluxo de informação, capital e pessoas, tem
apresentado oportunidades para essa prática criminosa se desenvolver. Apontam dados do
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), criou-se um ambiente onde às
drogas, o crime e também o tráfico de pessoas podem avançar com mais facilidade. O número de
trabalhadores e trabalhadoras do sexo que vive ilegalmente na União Europeia, por exemplo,
varia de 200 mil a meio milhão. Um terço desse contingente é oriundo de países em desenvolvimento,
os chamados “mercados emergentes”, a exemplo do Brasil. Os destinos da maioria das vítimas
brasileiras são os Estados Unidos, Portugal, Espanha e países de língua latina.
A CPI-TH no decorrer de seus trabalhos pôde constatar a fragilidade do tecido social
dessa porção do território amazônico, a vulnerabilidade em que se encontram mulheres,
crianças e adolescentes, sobretudo aquelas oriundas das regiões mais pobres de nosso Estado
e que suportam desproporcionalmente os impactos deletérios do modelo excludente de
desenvolvimento.
A CPI testemunhou também a dificuldade dos diversos órgãos do sistema de
segurança justiça em identificar, apurar, processar e punir indivíduos, redes e grupos
envolvidos nesse tipo de crime. Da mesma forma é flagrante o desaparelhamento do Estado
com relação a sua rede de proteção social, saúde e educação de sorte a promover Direitos
Humanos revertendo à lógica da exclusão ou acolhendo vitimizados pelo flagelo do tráfico e
outras formas de violação de direitos.
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2 TRÁFICO DE PESSOAS NA AMAZÔNIA: características gerais e estratégias de
investigação

Imagem 04: Presença de representantes da sociedade civil, governamentais e de lideranças
políticas, na sessão pública de instalação da CPI do Tráfico Humano, ocorrida em abril de 2011.
Fonte: Carlos Boução

Quando se fala de tráfico de pessoas na Amazônia o problema deve ser observado sob
uma ótica bem específica. Trata-se de uma área, que ocupa cerca de 60% do território
brasileiro, com importância estratégica nacional e alvo de pressão internacional pela
preservação de uma das maiores biodiversidades do planeta.
A região que historicamente ficou sem a atenção devida por parte das políticas
governamentais, também concentra problemas de tamanha ou maior relevância, nacional e
internacional. A história de ocupação ou exploração da região sempre foi marcada pela visão
de um bioma homogêneo, que historicamente negligenciou a população existente.
Ao longo dos séculos a população da região testemunhou políticas de
“desenvolvimento” pautadas na Segurança Nacional ou em “Grandes Projetos”, impostos de
fora e submetidos a poderosos interesses econômicos regionais ou internacionais. Vários são
os exemplos, a exploração de ouro no Pará, os complexos hidroelétricos, o chamado PoloCarajás de exploração de minérios, as incontáveis atividades madeireiras e as agroindústrias, a
pecuária e a expansão da cultura da soja.
Todos esses projetos são planejados para cumprir um papel bem definido dentro da expansão
do capital nacional e internacional, baseados e respaldados por pesquisas, incentivos e fortes
argumentos sobre a importância socioeconômica e para o desenvolvimento nacional e regional.
Argumentos que não se sustentam, quando se percebe que a população da Amazônia é,
na verdade, mera expectadora do “desenvolvimento”, sem se beneficiar dele e sofrendo, em
geral, as piores consequências dele decorrentes, miséria ou abandono de suas terras.
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O que se verifica é uma ausência das discussões sobre desenvolvimento na agenda
pública brasileira, ou desenvolvimento visto apenas pelo viés econômico. Que o
desenvolvimento da Amazônia Brasileira deve ser prioridade nacional é fato, entretanto, este
deve ser pensado a partir das necessidades, interesses, sendo protagonizado por sua
população. População diversificada e que ocupa um território diversificado: pequenos
agricultores, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, migrantes de diversos lugares, assentados,
garimpeiros, habitantes das periferias das grandes cidades e pequenas cidades, operários,
desempregados. Todos com um processo de expropriação, socialização e de vínculos com seu
contexto que precisam ser considerados e compreendidos.
Um dos resultados dessa expropriação é o processo de migração, que faz com que hoje
cerca de 70% da população da Amazônia viva nas cidades, grande parte delas em
aglomerados da periferia sem acesso aos bens e serviços básicos, sem alternativas de inserção
social ou tendo que, individualmente, construí-las ou procurá-las.
Estas situações de vulnerabilidades que são característica da população em geral,
afetam de modo específico grupos populacionais distintos, como por exemplo, as mulheres,
crianças e jovens. Isso porque, para estes grupos, a pobreza e exclusão social e econômica, é
transversalizada por fortes marcadores de gênero e idade.
Os programas de desenvolvimento, os investimentos, as políticas socioeconômicas
sempre foram direcionados para o agronegócio e mineração, que procuram trabalhadores
masculinos. A presença da mulher e as questões da sua sobrevivência foram consideradas
uma consequência do trabalho masculino.

Imagem 05: Depoimentos de mãe que teve filha envolvida em tráfico internacional.
Fonte: Carlos Boução
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Historicamente, as mulheres se deslocam, para dentro ou fora da Amazônia atrás dos
homens pioneiros, seringueiros, garimpeiros, trabalhadores de construção, marinheiros e
caminhoneiros para ocupar os lugares por eles desejados: trabalhadoras domésticas,
prostitutas e/ou para um eventual casamento, muitas vezes através de aliciadores e
traficantes.
A fim de compreender o referido fenômeno e com base no estuário conceitual acima
dissertado a CPI-TH adotou as seguintes estratégias de investigação:


Levantamento de Informações Policiais e Judiciárias: IPC´s e Processos Judiciais;



Levantamento em Pesquisas Acadêmicas e Dados das Organizações da Sociedade Civil;



Denúncias diretas à CPI-TH (de indivíduos. órgãos governamentais e não governamentais.
conselhos tutelares; dentre outros); e;



Informação Jornalística: TV, Rádio, Jornal e Internet.
A CPI-TH no desenvolvimento de seus trabalhos pautou-se pelos seguintes objetivos:



Proceder à identificação de vítimas de tráfico humano (enquanto sujeitos de dignidade e
direitos);



Identificar o processo de aliciamento/recrutamento, rotas de tráfico e de eventuais redes
em atividade no Estado do Pará e suas conexões;



Proceder ao diagnóstico das Políticas Públicas de Enfrentamento, bem como dos fatores
que engendram a lógica do tráfico (econômicos, sociais, culturais e políticos);



Identificar eventuais responsáveis, apontando as medidas a serem tomadas pelos órgãos
competentes;



Apresentar propostas de mudanças no marco legal, sugestões em Políticas Públicas e
emendas ao orçamento público do Estado com vistas ao fortalecimento das ações de
enfrentamento.
As investigações da CPI-TH levadas a efeito ao longo de 1 (um) ano e 3 (três) meses

realizou


90 Depoimentos entre declarantes, testemunhas, autoridades, pesquisadores, militantes
dentre outros, sendo:



37 (trinta e sete) em caráter sigiloso e;



53 (cinquenta e três) em audiências públicas.



2 (dois) seminários temáticos: Seminário de Nivelamento de Informações (Março/2011) e
Seminário Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos (agosto/2012).
Foram realizadas 6 (seis) audiências públicas em:
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Belém



Marabá



Bragança



Breves



Curralinho



Abaetetuba
Além de diligências, tais como:



Audiência com a Ministra da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da
República SDH/PR (Maio/2011);



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Junho/2011);



Ministério Público de São Paulo: Promotoria de Justiça da Comarca de Praia Grande
(Promotor Justiça da Infância e Juventude Dr. Carlos Cabrera Junho/2011) e;



Reunião com o Núcleo de Prevenção e Enfretamento ao Tráfico de Pessoas, da Secretária
de Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo de São Paulo. (Junho/2011).
Somado às informações colhidas junto às pesquisas e denúncias feitas diretamente a

esta CPI levaram às principais origens e destinos do tráfico de pessoas no Pará, os quais se
encontram dispostos segundo classificação adotada pela própria comissão, sujeita a melhor
adequação.
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3 MARCO LEGAL E CONCEITUAL

Imagem 06: Audiência pública em Bragança, primeira visita para averiguar denúncias.
Fonte: Carlos Boução

A CPI-TH pautou sua atuação no campo jurídico com a idéia de tráfico de pessoas
associada aos fins de exploração sexual, migração e trabalho (trabalho de uma forma geral).
Nesse sentido definiu seu plano de trabalho, reconhecendo, contudo, que a legislação brasileira
precisa, urgentemente, adequar seus tipos penais relativos ao tráfico de pessoas à Convenção de
Palermo, que o País ratificou em 2003 (Decreto Legislativo n° 231, de 29 de maio de 2003).
O tráfico de pessoas no contexto interno e internacional tem ganhado a atenção do
legislador brasileiro e das ciências sociais em geral. O tráfico de pessoas, na forma como o
fenômeno é tratado pela literatura sobre o tema, destina-se às seguintes atividades: prostituição e
demais formas de exploração sexual, trabalho forçado ou escravo, adoção e remoção de órgãos.
O principal documento internacional de combate ao tráfico de pessoas é o Protocolo
Adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional
relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição do Tráfico de Pessoas (conhecida como
“Convenção de Palermo”), em especial de Mulheres e Crianças, do qual o Brasil é signatário.
No Protocolo, em seu art. 5º, há o compromisso de se criminalizar o tráfico de pessoas
de qualquer espécie e as diretrizes para a tipificação das condutas. Segundo o Protocolo, por
tráfico de pessoas entende-se:
Art. 3º, a. O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas
de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de
vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de
exploração.
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Deve-se entender por “exploração”, segundo o Protocolo, “Art. 3º, a, parte final. No
mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o
trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a
remoção de órgãos”.
O Protocolo prevê ainda, em seu art. 3º, que: “o consentimento dado pela vítima de
tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea ‘a’ do
presente Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios
referidos na alínea ‘a’”; “o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o
acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados ‘tráfico de pessoas’
mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos da alínea ‘a’ do presente artigo; e, por
fim, “o termo ‘criança’ significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos”.
O Decreto nº 5.948/06 que instituiu a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas, além de organizar diversas iniciativas no âmbito do governo federal em torno
desse tema, pela primeira vez na história brasileira, passou a oficialmente a considerar como
constituintes do tráfico de pessoas todas as diferentes formas de tráfico humano mencionadas
no Protocolo de Palermo, incluindo o trabalho escravo e formas similares à escravidão, bem
como a remoção de órgãos.
O referido decreto pretendeu traduzir os esforços antitráfico que foram postos em
prática com o suporte político efetivo das autoridades locais, estadual e federal, para sustentar
um modelo compartilhado de investimento no nível nacional, envolvendo a cooperação
internacional e de Organizações Não-Governamentais (ONGs).
Embora a legislação brasileira de tráfico de pessoas necessite de melhoramentos, a
preocupação maior é que a legislação brasileira tenha efetividade. O Código Penal Brasileiro,
que se referia apenas ao tráfico internacional de mulheres para fins de prostituição,
criminaliza, desde março 2005, explicitamente o tráfico interno de pessoas, aplicando-se
também para homens e crianças. Essas mudanças foram bem vindas, porém os novos artigos
(Artigos 231 e 231-A do Código Penal) ainda restringem suas definições a casos envolvendo
prostituição e não se aplicam a outras formas de tráfico humano. Embora não intitulado como
tráfico de pessoas, muitas dessas outras formas são, em parte, ofensas segundo outros artigos
do Código Penal ou estão em outras leis especiais, por exemplo, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, adotado em 1990, já faz indiretamente referência, em alguns artigos, ao tráfico
de crianças.
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As mudanças introduzidas pela Lei n° 11.106 (adotada em 28 de março de 2005)
foram feitas um ano depois de o Brasil ratificar o Protocolo Antitráfico Humano (29 de
janeiro de 2004). A ratificação deu ao Protocolo (que entrou em vigor no Brasil em 28 de
fevereiro de 2004) o mesmo status legal que uma lei ordinária infraconstitucional.
Consequentemente existem dois instrumentos legais sobre (parcialmente) o mesmo tema, mas
não sincronizados entre eles.
Essa dissonância é uma clara evidência que os envolvidos na construção de políticas e
leis não trabalham de forma coordenada ou trocam informações suficientes, ou, por dedução,
não dão atenção suficiente às questões ligadas ao tráfico de pessoas. Claramente, as mudanças
da Lei nº 11.106 não levaram em conta o amplo contexto internacional do Protocolo
Antitráfico Humano.

Imagem 07: Policiais Militares fazendo reconhecimento de aliciadora acusada.
Fonte: Carlos Boução

Apesar das recentes modificações no Código Penal, o entendimento do conceito de
tráfico de pessoas no Brasil continua bastante limitado e altamente controvertido. Enfatiza-se
ainda o tráfico de pessoas para a finalidade de prostituição, sem o foco utilizado pelo
Protocolo Antitráfico Humano da exploração da prostituição de outrem.
O Código Penal Brasileiro, datado de 1940, considera a prostituição como crime, não
para a prostituta, que não se insere em nenhum crime, mas para os chamados agentes (hotel,
cabaré, donos de bordéis), assim como, para qualquer outra pessoa inserida na indústria do
sexo.
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Ocorre que de fato, a legislação brasileira já penaliza a exploração da prostituição por
meio dos artigos 228 a 230 do Código Penal, o artigo 231-A, que define o tráfico interno de
pessoas, de certo redundante. Os artigos 231 e 231-A por sua vez, não levam em conta a
diferença fundamental entre prostituição forçada e voluntária, e, portanto, em nome da
política de enfrentamento do tráfico de pessoas, é possível que eventualmente o resultado seja
o fechamento de bordéis, tornando impossível para os profissionais do sexo, ganharem o seu
sustento.
Fazer a legislação sobre tráfico de pessoas para a finalidade de prostituição (não sendo
esta proibida no Brasil) mais severa afeta diretamente e indiretamente os profissionais do
sexo. Considerando a existência da corrupção entre os oficiais da lei, estes podem exigir
subornos maiores dos profissionais do sexo para protegê-los especialmente quando os
policiais são os donos dos locais acima referidos.
Ainda sobre a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o seu Artigo
2º, faz referência direta à definição no Protocolo contra o Tráfico de Seres Humanos. No
entanto, o Parágrafo 7º do mesmo artigo introduz uma diferença significante, uma vez que a
Política Nacional não considera em nenhum momento o “consentimento” da vítima como
relevante. Ao evitar esse tema, deixa de interagir com o Artigo 3º, alínea b, do Protocolo
Antitráfico Humano, que declara:
Artigo 3º, alínea b - O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas
tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a do presente
artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios
referidos na alínea a.

Desse modo a solução brasileira tenta evitar qualquer discussão sobre o consentimento
de fato ao mesmo tempo em ignora a questão do recrutamento através de formas abusivas,
que é uma parte essencial da definição de tráfico de pessoas no Protocolo de Palermo. No
entanto, esses meios ainda estão todos mencionados na definição da Política Nacional
referente ao que consiste o tráfico de pessoas (à ameaça ou uso da força, ou a outras formas
de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, ou à situação de
vulnerabilidade, ou à entrega, ou aceitação de pagamentos, ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração).
Em outras palavras, por ignorar a possibilidade da vítima (inicialmente) consentir pelo
recrutamento, e assim ignorar qualquer análise sobre o uso (ou não) de qualquer meio para
conseguir o consentimento induzido ou viciado, o Brasil parece ter adotado uma definição
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simplificada, com a intenção de evitar discussões interpretativas e o mau uso da definição nos
tribunais.
Essa é uma preocupação permanente entre agentes governamentais e não
governamentais quanto à possibilidade de casos de tráfico de profissionais, do sexo
precipitarem, longas discussões no tribunal, geradas por juízes conservadores ou advogados
espertos, em relação ao tráfico de ‘mulheres desonestas’, considerando que automaticamente
essas mulheres consentiram com sua exploração, porque se sustentam com o trabalho sexual.
Aqueles em favor de evitar qualquer discussão sobre o consentimento querem de fato
focar na questão da ‘exploração’ como o elemento chave constituinte da definição do tráfico
de pessoas.
A eliminação da questão do consentimento da definição de tráfico de pessoas significa
que a Política Nacional brasileira de fato considera o tráfico de pessoas como o recrutamento, o
transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas para fins de exploração. A
exploração é ainda interpretada conforme o Protocolo: “A exploração incluirá, no mínimo, a
exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de
órgãos”.
3.1 O SISTEMA DE “AVIAMENTO” NA BASE DO PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE
SERES HUMANOS
Compreender essas condutas tipificadoras do tráfico de pessoas, perpassa pela
compreensão do fenômeno do “aviamento” enquanto forma de imobilização de mão de obra
ao longo do processo de ocupação econômica da Amazônia.
Armando Zurita Leão (2012, p. 56) informa que:
A entrevistada reconhece que “alguma s meninas se dão bem, chegando até a
Holanda, às vezes até fazendo contratos de casamento”, mas a maior parte já se
contenta em obter renda no estrangeiro (Paramaribo, Caiena etc) para si própria ou
sua família (ascendentes, colaterais, descendentes etc.). Por não possuírem capital
para comprar o bilhete de passagem submetem-se ao aviamento de U$ 1000 (mil
dólares). Essa dívida, estimada por cima, serve logo para garantir a renda ao patrão e
imobilizar a trabalhadora ao clube, subordinando o grupo a moradia, alimentação e
assistência médica, que visa controlar as doenças de transmissão sexual, segundo
normas oficiais não-brasileiras que resultam temporariamente num novo patamar de
consciência sobre risco profissional.
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Armando Zurita Leão em palestra proferida em agosto de 2012, no Seminário Estadual
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CPI-TH, informou que de acordo com sua
pesquisa afirma que o custo renda de um programa, varia de U$ 4 por 30 minutos a U$ 200
pela noite toda, de acordo com declaração prestada por uma das entrevistadas, cujo teor
abaixo se reproduz:
Muitas das vezes, a gente não via o dinheiro pago pelo nosso trabalho. O ‘patrão’
recebia o dinheiro diretamente do cliente pagava diretamente para nós, logo após sua
saída do quarto, o patrão já mandava cobrar. A garota é obrigada a trabalhar, fazer
programa mesmo doente, com febre, dor e até mesmo no período menstrual, caso
contrário paga-se uma multa de U$ 180, aumentando nossa dívida.

O grupo das trabalhadoras do sexo, no Suriname, por exemplo, passa por exame
médico obrigatório a cada 15 dias. O não comparecimento para exame é punido com multa
dupla ao patrão e ao governo local. A preocupação preventiva das autoridades locais volta-se
para a sua população, como também “garante” a qualidade do serviço.
Quando é detectado um caso de AIDS, a trabalhadora e colocada num avião no mesmo
dia ou no dia seguinte: expulsão sem aviso prévio. Desconhece-se que alguma autoridade
brasileira tenha esse controle. Não é de se admirar que embora os milhares e milhares de
trabalhadores brasileiros no exterior tenham poupança externa, pare é investida no Brasil, sem
estímulos diretos do Estado brasileiro, isto pouco conta na Administração Pública. Não
importa para os que privatizam o Estado Nacional prestar assistência a esse produtores de
poupança externa, eles não contam.
Diferentemente tem sido o tratamento dispensado aos brasileiros que trabalham no
Japão em face do volume de dólares que esse grupo exportado remete ao Brasil, contudo não
verifica a mesma deferência para outras situações de subordinação. João Pacheco já registrava
em seu texto “O Caboclo e o Bravo”:
Com passagem paga e viajando em navios regulares de passageiros recebidos em
hospedarias especiais e conduzidos ás colônias agrícolas, os imigrantes estrangeiros
eram preparados pelo governo para tornarem-se proprietários agrícolas, na pior das
hipóteses, trabalhadores livres. Ao contrário, a política, “espontânea” de importação
de braços para os seringais visara, a cada etapa, ao endividamento do emigrante e ao
seu enquadramento na condição de trabalhador dependente. Desde o momento em
que sai da sua terra o futuro seringueiro já vai se tornando prisioneiro do agenciador
e depois do seringalista, tendo que pagar-lhe todas as despesas que realizar e para a
obtenção da primeira safra. (OLIVEIRA, 1979)

São plausíveis os efeitos da presença dos nacionais-brasileiros em Paramaribo. O
número de brasileiras é em torno de 200. Sobre a quantidade de dias trabalhados supõe-se
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serem 300 dias, que multiplicados pelos clientes/dia, dá 900 clientes. Esse número
multiplicado por 200 brasileiras dá 180.000 unidades de trabalho cada ano. Não é possível
tentar medir ainda a repetição do cliente por cada trabalhadora do sexo (as brasileiras). Mas
ainda que se suponha que, apenas 18.000 pessoas do gênero masculino tenham produzido
180.000 unidades de tempo, para um país de 600.000 habitantes, excluindo-se as crianças e
adolescentes homens, os sexualmente realizados, os idosos, os sem dinheiro, ressalta-se um
influência expressiva de uma cultura sobre a outra. A interface da cultura existe.
Os 4.000/6.000 garimpeiros nacionais-brasileiros, que trabalham no Suriname, mais as
milhares de trabalhadoras do sexo que, por lá, já trabalharam, adquirem, reforçam,
reproduzem, influem e são influenciados, numa cultura de trocas recíprocas com resultados
nada desprezíveis.
O aviamento continua presente explicando as relações sociais que prendem grupos de
trabalhadores de serem livres, para se submeterem a mais-valia “espontaneamente.”
Os artigos Antitráfico 231 e 231-A do Código Penal não definem o tráfico de seres
humanos como nenhuma outra forma de exploração mencionada no Protocolo de Palermo,
como o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravidão, a
servidão ou a remoção de órgãos ou até qualquer outra forma de exploração sexual. Algumas
dessas práticas são, no entanto, consideradas crimes, parcialmente ou completamente, por
outros artigos do Código Penal, ou leis específicas.
Para o aperfeiçoamento do sistema punitivo, além de punir o tráfico internacional de
pessoas com maior amplitude, o legislador cuidou de tipificar o crime de “tráfico interno de
pessoas”, estabelecendo como crime previsto no art. 231-A do Código Penal as condutas de:
“Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o recrutamento, o transporte, a
transferência, o alojamento ou o acolhimento da pessoa que venha exercer a prostituição”. A
pena abstratamente prevista era de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, exatamente
como a pena prevista para o art. 231, caput.
Para a adequação típica é preciso, ainda, que tais condutas tenham ocorrido no
território nacional, pois se uma das práticas ocorrer em território estrangeiro à figura penal
será a do art. 231.
A pena abstratamente prevista afasta a possibilidade de suspensão condicional do
processo (art. 89 da Lei nº 9.099, de 1995), e eventual condenação até 4 (quatro) anos não
impedirá a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, desde que presentes
os demais requisitos exigidos em lei. Se fixada a privativa de liberdade até 4 (quatro) anos,
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seu cumprimento poderá iniciar-se no regime aberto, observadas as disposições do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal (MARCÃO, 2005).
Outra informação relevante é que a Lei nº 11.106, de 2005 revogou os incisos VII e
VIII do art. 107 do Código Penal, que permitiam a extinção da punibilidade do criminoso pela
acomodação social do casamento com o agente ou com terceiros.
A Lei nº 12.015, de 2009, por sua vez, resultado da CPMI da Exploração Sexual
instalada em 2003, trouxe novidades. Passou a constar nos nomes dos crimes a sua finalidade:
“tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual” (art. 231) e “tráfico interno
de pessoas para fim de exploração sexual” (art. 231-A).
O art. 231, caput, ficou a seguinte redação: “Promover ou facilitar a entrada, no
território nacional, de alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de
exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro”. A palavra “pessoa”
foi substituída por “alguém”, o verbo “intermediar” foi excluído e foi adicionada, após
prostituição, a expressão “ou outra forma de exploração sexual”.

Imagem 08: Depoimento de travesti acusado de tráfico para São Paulo de outros travestis.
Fonte: Carlos Boução

A exploração sexual deixou de se resumir à forma da prostituição para a punição
penal, como sugere o Protocolo Adicional relativo ao tráfico de pessoas da Convenção de
Palermo de 2000 (art. 3º). O projeto de lei que deu origem à Lei nº 12.015, de 2009 (PLS nº
253, de 2004), não esclarece em sua justificação a razão das alterações.
O verbo “intermediar” foi substituído por um parágrafo (atual § 1º do art. 231), que
descreve a ação de intermediar: “agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada”, assim como
“transportá-la, transferi-la ou alojá-la”. O mesmo acontece com o art. 231-A. A pena é
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aumentada da metade se: a vítima é menor de 18 (dezoito) anos; a vítima, por enfermidade ou
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato; o agente é
ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador,
preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; ou há emprego de violência, grave ameaça ou fraude (atual §
2º do art. 231).
Quando se verifica a situação daqueles que figuram como parentes, caso não possa ser
enquadrado nos arts. 231 ou 231-A, pode vir a ser punido com base no art. 245 do Código
Penal, que define o crime contra a assistência familiar, punível com pena de detenção que
pode chegar a 4 (quatro) anos, que consiste na entrega de filho menor de 18 (dezoito) anos a
pessoa em cuja companhia o agente saiba ou deva saber que o menor fica moral ou
materialmente em perigo, com o fim de obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. O
parente pode ainda ser punido com base no art. 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que pune quem promete ou efetiva a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante
paga ou recompensa, com pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Há ainda no ECA, o crime de “promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao
envio de criança ou adolescente para o exterior com inobservância das formalidades legais ou
com o fito de obter lucro” (art. 239). A pena cominada é privativa de liberdade de 4 (quatro) a
6 (seis) anos, e multa. Pratica o crime qualquer pessoa que não o pai ou mãe da criança ou
adolescente. Não se exige que a vítima fique exposta a perigo material ou moral. Basta que o
ato destinado ao envio para o exterior não observe as formalidades legais, ou, ainda que
estejam cumpridas, tenha o agente objetivo de lucro.
Nas alterações feitas em 2009 nos arts. 231 e 231-A do Código Penal se mantêm (ve)
a pena no mesmo patamar anterior, mas com uma alteração. A pena de multa deixou de ser
cominada. Voltou-se ao entendimento anterior de que nem sempre o crime tem motivação
econômica. Assim, apenas nos casos em que houver o fim de obtenção de vantagem
econômica haverá a incidência de multa (atual § 3º do art. 231). O mesmo se aplica ao art.
231-A.
Focando agora o tipo penal de tráfico, segundo a doutrina, “promover” abrange o dar,
causa, executar, tomar a iniciativa, e “facilitar” abrange auxiliar, ajudar, tornar mais fácil. Os
meios utilizados podem ser: fornecimento de dinheiro, papéis, passaporte, compra de roupas
ou utensílios de viagens etc (MIRABETE, 1999).
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O art. 149 do Código Penal o qual prevê: “reduzir alguém à condição análoga ao
trabalho escravo” merece uma atenção extra, considerando sua modificação pela Lei nº
10.803 de 11 de dezembro de 2003. Outrora, o art. 149 era capaz de cobrir diferentes tipos de
exploração, porém, seu escopo foi limitado de “reduzir a pessoa à condição análoga à
escravidão (que poderia incluir o casamento forçado) para condição análoga ao trabalho
escravo”.
O art. 206 do Código Penal trata do recrutamento fraudulento de trabalhadores para o
fim de emigração. Da mesma forma, o art. 207 refere-se ao aliciamento e recrutamento
fraudulento de trabalhadores para levá-los de uma para outra localidade no território nacional.
O art. 14 da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, alterada pela Lei nº 10.211, de 23
de março de 2001, proíbe a remoção de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa viva ou
cadáver, em desacordo com as disposições desta lei. O art. 9º, no entanto, declara que, de
acordo com esta lei e sobre condições estritas, é (são) permitidos à pessoa juridicamente capaz
dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos
ou para transplantes, se isso não implicar em qualquer risco para sua saúde ou integridade
física do doador.
Em contraste com o Protocolo de Palermo, nenhuma dessas várias ofensas
mencionadas acima compreende a exploração, como elemento chave constitutivo do crime.
Consequentemente, o seu escopo prático para casos de tráfico de pessoas será limitado. Além
disso, nenhuma dessas ofensas é considerada tráfico de pessoas, significando que as pessoas
definidas como vítimas do tráfico humano sob a lei internacional com a qual o Brasil está
comprometido poderão não receber a proteção e assistência a que têm direito.
3.2 MIGRAÇÃO INTERNA: Exploração Sexual x Práticas Análogas à Escravidão
No Brasil considerando a importância do tema migração, faz-se necessário estabelecer
uma distinção entre o fluxo migratório da região rural (especialmente do norte e nordeste)
para as grandes metrópoles urbanas, de um lado, e para as grandes zonas de desenvolvimento:
projetos hidroelétricos e áreas de expansão do agronegócio, locais onde o desmatamento em
escala industrial têm sido muito lucrativos, a exemplo da Amazônia. O tráfico interno para
áreas urbanas de desenvolvimento possui modalidades diferentes, a saber: Tráfico interno de
pessoas para a prostituição (art. 231-A do Código Penal) conforme já visto e o Tráfico interno
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de trabalhadores (arts. 207 e 149 do Código Penal, considerando o trabalho escravo ou
práticas análogas à escravidão).
A legislação brasileira atual sobre tráfico de pessoas aborda essas duas questões como
crimes distintos, formalmente identificando apenas o primeiro como tráfico humano. Até a
promulgação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em 2006, não se
considerava o confinamento de trabalhadores em grandes fazendas no norte, nordeste e
centro-oeste do país uma das modalidades do tráfico interno de seres humanos, mas o
identificava como trabalho escravo ou práticas análogas à escravidão.
Tanto a legislação e as políticas governamentais fizeram (e ainda fazem) tal distinção
como também organizações internacionais, estruturas governamentais, pesquisadores e a
sociedade civil organizada separavam (e ainda separam) questões como trabalho forçado e
exploração sexual. Tal distinção nem sempre é útil, considerando que por meio do
intercâmbio de informações de boas-práticas obtidas no enfrentamento desses diferentes tipos
de exploração, medidas antitráfico mais efetivas poderiam ser utilizadas em vários outros
contextos.

Imagem 09: CPI em audiência em Marabá.
Fonte: Carlos Boução

O Relatório sobre Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado dos Estados Unidos
(TIP Report 2006) colocou o Brasil na Lista 2 (Tier 2 Watch Lista), enfatizando o “fracasso
em aplicar penas criminais efetivas contra traficantes que exploram o trabalho forçado”
(tradução não oficial, US Department of States, 2006, p. 76), considerando que “havia apenas
uma persecução reportada no Brasil que resultou na condenação, em nível nacional, de um
crime relacionado ao tráfico de pessoas durante o período reportado [sendo 2005 e início de
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2006] uma redução de três condenações obtidas em 2004” (tradução não oficial, USA
Departamento of States, 2006, p. 77).
O Departamento de Estado dos Estados Unidos, por exemplo, tipifica corretamente o
escravo e as práticas análogas à escravidão como tráfico interno de pessoas, entretanto,
quando se refere às condenações criminais no Brasil, o relatório americano considera apenas o
trabalho escravo e práticas análogas à escravidão no nível internacional, ignorando possíveis
condenações criminais de outras formas de tráfico de pessoas, como para exploração sexual.
O relatório em questão também não destaca as repressões e condenações não-criminais, como
as indenizações e pagamentos de multas por ofensas à legislação trabalhista.
Por sua vez, a OIT já destacou que as iniciativas das autoridades brasileiras para
erradicar as práticas análogas à escravidão são vistas como modelo para outros países. Um
exemplo importante é a chamada “lista suja” publicada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE). Como resultado dessa tática, os empresários e companhias mencionadas na
lista suja não recebem empréstimos de bancos públicos (e alguns privados).
A OIT confirma que no Brasil ninguém cumpriu pena de prisão por explorar mão-deobra escrava. De 1995 a 2006, foram libertados 20.753 escravos no Brasil, sendo, em sua
maioria, encontrados nos seguintes estados (em ordem decrescente): Pará (7.627), Mato
Grosso (4.622), Bahia (1.942), Maranhão (1.851) e Tocantins (1.597). As autoridades
brasileiras aparentemente concordam com tais estimativas.

Imagem 10: Condenado preso por aliciamento é ouvido na audiência pública realizada
em Bragança.
Fonte: Carlos Boução
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O Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, lançado em 2003, define uma
série de ações concretas para abordar as causas estruturais do trabalho escravo no Brasil. Esse
Plano Nacional também impulsionou a criação do Conselho Nacional de Erradicação do
Trabalho Escravo (CONATRAE), com a participação de organismos governamentais e de
organizações Não-Governamentais. Apesar de estar baseado em acordos com a OIT, esse
Plano Nacional, infelizmente, não leva em consideração ações de enfrentamento ao tráfico de
pessoas, bem como não faz nenhuma referência às definições contidas no Protocolo de
Palermo de Antitráfico Humano.
Segundo o Ministério do Trabalho e o CONATRAE, trabalhadores escravos
resgatados já conseguiram pagamento de seguro desemprego (pago pelo Estado), bem como
indenizações trabalhistas (multas pagas pelos antigos empregadores abusivos). Vítimas de
outras formas de tráfico de pessoas onde nenhuma forma regular de trabalho pode ser
detectada, no caso do trabalho forçado de profissionais do sexo são tradicionalmente
consideradas desprotegidas pelas progressistas leis trabalhistas brasileiras. Contudo, as
profissionais do sexo podem pedir indenizações por danos morais ou materiais, como
quaisquer outros, por meio das longas e custosas ações civis, baseadas ou não em uma
condenação penal.
Embora o agenciamento da prostituição seja ilegal, as profissionais do sexo, no
entanto, deveria de alguma forma buscar a indenização trabalhista em casos de violação,
considerando que a atual jurisprudência aparentemente também honra reclamações
trabalhistas daqueles empregados em outro setor ilegal, a exemplo do jogo do bicho.
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4 MODALIDADES DE TRÁFICO DE PESSOAS IDENTIFICADOS NO ESTADO DO
PARÁ, REDES E FORMAS DE ATUAÇÃO

4.1 BARCARENA – TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES PARA FINS DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL. A ROTA BARCARENA - EUROPA
Segundo dados do Censo do IBGE (2012), Barcarena possui uma população de 99.859
(noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove pessoas), com renda média mensal por
domicílio de R$ 1.900,47 (mil e novecentos reais e quarenta e sete centavos) na zona rural e
R$ 1.633,98 (mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) com PIB per capta
de R$ 35.513,00 (trinta e cinco mil, quinhentos e treze reais), o segundo maior do Estado, o
município se destaca por suas indústrias minerais e indústria de transformação, com produção
de alumínio e alumina.
De acordo com depoimentos prestados a CPI-TH, em abril de 2011 pelo Dr. Harrison
Henrique da Cunha Bezerra, Promotor de Justiça da Comarca de Barcarena-PA, informou este
que ao iniciar suas investigações percebeu a prática, na região, de tráfico de pessoas para fins
diversos, com suspeitas, inclusive de tráfico de órgãos. Segundo o representante do Ministério
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Público o tráfico de pessoas começa no porto de Vila do Conde, através dos navios
estrangeiros que fazem o transporte dos minérios.
Com o apoio de dois (02) delegados locais, o Dr. Macdowel e o Dr. Miléo, tomou
conhecimento que o ex-vereador Geraldo faz uso de uma pequena embarcação, conhecida
como “Transputa”, através do qual procede com transporte das pessoas envolvidas no tráfico,
do navio para a orla da cidade e vice versa. Os tripulantes, com a ajuda desse ex-vereador,
chegam até os prostíbulos e em pequenas pousadas localizados, na sua grande maioria, na Rua
Santarém, onde, consta uma suposta aliciadora de prenome Mary, que trabalha em conluio
com uma gerente de um dos prostíbulos, de prenome Dora, o que envolve, além das
prostitutas, moças e rapazes de origem humilde, também adolescente e crianças.
Outro suposto local de aliciamento de pessoas para fins de tráfico é um dos prostíbulos
da Rua Santarém é de propriedade de um árabe que atende pelo nome de “Alen”. O referido
local exibe pornografias em DVD, escrita em árabe além de divulgar suas atividades
(exploração sexual).
Ainda de acordo com Promotor há casos de prostitutas que após engravidarem de
tripulantes estrangeiros, clandestinamente ou não, vão para a Europa, e, depois de parirem
seus filhos, retornam ao Brasil deixando os mesmos com os pais.
O Promotor informante informou que essa prática supostamente se configuraria numa
das formas mais sofisticadas de mascarar a traficância de seres humanos, seja com objetivo de
comércio de órgãos, ou para fins de comércio de crianças (Adoção Ilegal). Exemplo deste tipo
de prática, o declarante citou o caso de uma prostituta mãe de oito (08) filhos, dois (02) dos
quais são gêmeas, que foram levadas para a Hungria de forma clandestina. Outros quatro (04)
filhos (as) dessa mesma pessoa estão na “Casa de Passagem” a espera de embarque para a
República Tcheca.
Na localidade Itupanema, em Barcarena, há uma gang de adolescentes comandada
pela aliciadora “Mary”, que, com a ajuda da gerente de prostíbulo de prenome “Dora”, e do
ex-vereador Geraldo, que supostamente agenciariam mulheres jovens, adolescentes e
crianças, que partem por sua vez com os tripulantes dos navios de bandeiras estrangeiras.
O presente caso chama a atenção para a situação das mulheres, com o tráfico envolto
num contexto de desigualdades de gênero, num mercado altamente marginalizado e muitas
vezes, ilegal, como o mercado de sexo, ou para a esfera doméstica ou privada, e por isso
mesmo, de difícil visibilidade e intervenção do Estado.
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Cada história de tráfico de mulheres não começa no momento em que o crime se
concretiza, mas começa a ser tecida bem antes em situações particulares da vida de cada uma
delas: uma necessidade, que pode ser uma gravidez; uma situação de pobreza extrema; falta
de dinheiro, de perspectivas, de oportunidades; uma separação do companheiro; filhos para
criar sozinha; a perda da mãe; um estupro; um namoro com um estrangeiro; histórias de
encantamento com o “caso de uma amiga”, que se deu bem e ganhou muito dinheiro.
Certamente a tais fatores, outros de natureza mais subjetiva estão associados: desejo
de aventura, de buscar outras formas de vida, de romper com uma vida limitada, desejo de
liberdade, de fuga das oportunidades de trabalho degradantes, que em geral são as únicas
opções.
São mulheres jovens e pobres, que são “localizadas” em situação de privação das
condições mais básicas de sobrevivência; num bairro, numa área de ocupação, num contexto
de falta de direitos e, por isso, muito mais vulneráveis ao crime de tráfico de pessoas. Por
faltarem às condições básicas de sobrevivência, esta grita mais forte, sendo o primeiro fator
apontado para aceitar aos convites.

Imagem 11: Deputados instalam CPI em audiência pública na Câmara Municipal
de Soure, no arquipélago do Marajó.
Fonte: Carlos Boução
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4.2 TRÁFICO INTERNACIONAL DE MULHERES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO
SEXUAL. A ROTA MARAJÓ – SURINAME E GUIANA FRANCESA
Em depoimento prestado a CPI-TH em 26.05.2011, o Procurador Regional da
República no Estado do Pará, Dr. Ubiratan Cazzeta afirmou que o Ministério da Justiça tem
um problema sério para resolver no Estado do Pará a respeito do tráfico de mulheres para fins
de prostituição, mormente nos garimpos do Suriname, boa parte desses problemas ainda está
escondida e não faz parte das estatísticas oficiais.
Desde o Governo FHC, no início do ano de 2000, o Ministério da Justiça fez um
pioneiro trabalho móvel para traçar as rotas do tráfico de seres humanos, o que na ocasião
apontou que em relação ao Estado do Pará, há duas modalidades bem claras de tráfico de
pessoas (para fins de trabalho escravo e exploração sexual) sendo o trabalho desenvolvido
pelo MPF mais focado na modalidade de tráfico de pessoas para exploração sexual;
Citando como exemplo o estreito de Breves no Arquipélago do Marajó afirmou haver
tráfico interno de pessoas para a região Metropolitana de Belém. Meninas são trazidas para
trabalhar em casas de famílias e acabam se prostituindo. Sendo que algumas vão para o
vizinho Estado do Amapá e, de lá, para a cidade do Oiapoque e as Guianas.
Outra rota é a que parte da região Metropolitana de Belém (Icoaraci, Outeiro,
Mosqueiro, etc) com destino ao Suriname. Trata-se de uma rota devidamente definida e
identificada, inclusive, cita que existem propostas ações penais contra um holandês de nome
Henry Cunnati, dono da boate Daymond, no Suriname. O referido Holandês era casado com
uma paraense também identificada como aliciadora, o mesmo fazia contratos com as mulheres
traficadas e esses contratos previam que os passaportes ficassem com o dono da boate e, por
isso as mulheres se tornavam reféns. Henry Cunnati, chegou inclusive a ser preso no
Aeroporto de Belém, cumpriu pena, depois foi solto e voltou para o Suriname onde continua a
explorar a mesma atividade, não retornando mais ao Pará.
De acordo com o Procurador a relação do Ministério da Justiça com o Suriname, nesse
tema, é pouco avançada. Cabe ressaltar que no Suriname, por influência da Holanda, a
prostituição é regulamentada, as boates (locais de entretenimento), são todas legalizadas a
legislação do país estabelece alguns limites, como por exemplo, exames médicos periódicos,
no entanto se a pessoa é maior de idade, tem passaporte, pode exercer a prostituição
livremente.
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O Ministério da Justiça por sua vez, não tem um canal de ajuda e apoio por parte das
autoridades surinamesas. Não existe uma linha de comunicação com o Suriname. Se forem
observados os voos de Belém para o Suriname, facilmente se constata que uma boa parte das
mulheres que vão para lá, é com o objetivo de exploração sexual, nesse sentido é muito difícil
às autoridades impedirem que as pessoas saiam do Brasil, uma vez que são adultas, têm
passaportes e não há nenhum indicativo concreto de seus propósitos, não dando para saber se
estão indo forçadas.
Algumas das mulheres que conseguem embarcar para o Suriname, com o objetivo de
se prostituir, retornam. As mulheres que ficam em Paramaribo têm melhor sorte que aquelas
que vão para os garimpos onde a profissão é muito mais arriscada, inclusive com muitos casos
de violência. Nesses locais há notícia da presença de muitas brasileiras.
O Itamarati (Ministério das Relações Exteriores) que deveria conduzir as questões
relativas a Tráfico de Seres Humanos com o Suriname tem muita dificuldade para encaminhar
este assunto na pauta de intercâmbio com aquele país, como há boas relações comerciais com
o Suriname, presume-se que tal expediente seja indigesto o bastante para atrapalhar o canal
das negociações. Por exemplo, o Brasil não tem tratado formal com o Suriname para trabalhar
conjuntamente à questão da prostituição. Há apenas uma intenção de cooperação, quase
inexistente. As autoridades surinamesas, por sua vez, consideram as mulheres brasileiras que
vão para lá, para se prostituir, como imigrantes clandestinas.
As autoridades brasileiras não têm sequer o apoio do próprio consulado naquele país,
o que dificulta bastante o trabalho de investigação, vez que este trabalho só tem eficácia
quando se consegue identificar o aliciador. Neste caso, aponta o Procurador às investigações
devem ter como ponto de partida o aeroporto, por onde as mulheres normalmente embarcam,
lá existe uma espécie de “despachante”, que pega as mulheres, leva para fazer o check in,
troca o dinheiro (câmbio), ou seja, há uma rotina de facilitação. Muitas dessas mulheres que
vão se prostituir no Suriname já saem daqui endividadas. Com a internet, que a facilita a
compra das passagens, ficou mais difícil investigar, já que as passagens aéreas são compradas
no Suriname.
As vítimas desse crime, por sua vez, não procuram as autoridades. Quem procura, às
vezes, é um familiar que não concorda com aquela viagem, por desconfiar que seja com fins
de prostituição e, inclusive, por intermédio de aliciadores, ou então quando fica muito tempo
sem notícia daquela pessoa da família. Além do fato de no Brasil, a questão do preconceito
ser muito forte e tais casos estigmatizam a pessoa, é importante compreender que as mulheres
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que vão em busca de se prostituir, de alguma forma, são mantenedoras de suas famílias e,
embora sofram, ficam caladas, muitas delas ganham mais dinheiro se prostituindo do que
trabalhando aqui, como empregadas domésticas, por exemplo. E nas raras vezes em que o
Estado se faz presente, normalmente é para reprimir e não para ajudar e/ou apoiar.
Os aliciadores ganham muito dinheiro (cem a duzentos euros) por mulher traficada. A
investigação clássica (tomar depoimentos, documentos etc.) não chega a lugar nenhum, tem
de haver um trabalho de muita inteligência e considerando o fato de que as políticas de
segurança pública só priorizam o que dá mais visibilidade, o que não é o caso do tráfico de
pessoas para fins de exploração sexual, então o enfrentamento do problema fica prejudicado.
Por exemplo, há uns dez casos de inquéritos abertos, o que é muito pouco se comparado com
a realidade.
O Governo anterior iniciou um projeto, através da Secretaria de Justiça dos Direitos
Humanos (SEJUDH), de postos avançados nos aeroportos, com treinamento de pessoal,
inclusive de taxistas, para que eles identificassem essas vítimas e/ou aliciadores, no sentido de
ajudar, mas essa estrutura não funcionou com eficiência por falta de apoio financeiro. Esse
mesmo trabalho é feito, satisfatoriamente, no Aeroporto de Guarulhos-SP.
Há a hipótese de tráfico para trabalho escravo por meio do casamento, difícil de ser
provada, porque o casamento é revestido de todas as formalidades, essa modalidade de
trabalho escravo ocorre muito na Europa, principalmente para os países ricos, a exemplo da
Alemanha. Nesses casos, as mulheres casam com filhos de famílias ricas e ao chegarem
nesses países se transformam em enfermeiras de seus sogros, ou seja, o casamento, embora
regular, é apenas para mascarar o trabalho escravo.
A Espanha é um dos maiores mercados para a prostituição de moças e rapazes
brasileiros e como o Brasil tem boas relações comerciais com a Espanha, não liga muito para
essas questões ligadas ao tráfico de pessoas, o que é um erro do Itamarati já, no caso de
Portugal, se nós tivermos elementos mínimos, é possível combater essa prática, uma vez que
há tratado de cooperação o que já não ocorre com a Espanha. Tais casos merecem uma
atenção especial por parte de nossas autoridades e requerem um excelente trabalho de
inteligência de nossas polícias, se leva no mínimo três meses para concluir uma investigação
nesse sentido. As polícias precisam de muita informação (mineração de dados, ou seja,
garimpagem de informações) para chegar aos aliciadores. O Ministério Público Federal, em
conjunto com o Ministério da Justiça, está trabalhando no sentido de montar um cadastro
nacional do tráfico de pessoas.
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Em contraste ao Protocolo de Palermo que já traz uma amplitude bem maior do
problema no âmbito interno torna-se urgente o aperfeiçoamento de nossa legislação, uma vez
que ela é bem restritiva quanto aos tipos e modalidades de tráfico de pessoas.
No caso do trabalho escravo, superada a questão da competência para processar e
julgar os crimes de redução à condição análoga a de escravo que hoje já está definida como
sendo de competência da Justiça Federal, a legislação brasileira deve prever prioridades
quando se tratar de crimes de tráfico de seres humanos, no sentido de dar celeridade aos
processos, conclui.

Imagem 12: Irmã Henriqueta Cavalcante, coordenadora da Comissão de Justiça e Paz
da CNBB em depoimento a CPI.
Fonte: Carlos Boução

Em depoimento prestado pela Irmã Maria Henriqueta Ferreira Cavalcante,
Coordenadora da Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), em 03.05.2011, informou que segundo levantamento recente, em 16 municípios do
Marajó existe redes, nacionais e internacionais, composta de pessoas bem esclarecidas e até
importantes, com muito dinheiro, envolvidas com pedofilia e tráfico de pessoas para os
diversos fins.
Um dos primeiros destinos de paraenses que pretendem fazer vida no exterior começa
pela ex-colônia holandesa, o Suriname, um país sul-americano às margens do Oceano
Atlântico e que faz fronteira com a Guiana Francesa e com os Estados do Amapá e Pará.
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Distante 1.500 quilômetros de Belém, a capital daquele país Paramaribo, pela
facilidade de se cruzar a fronteira, abriga hoje um número enorme de paraenses que viajam
para este país por dois motivos específicos: os homens para trabalhar em garimpos e as
mulheres para servir de prostitutas nas centenas de boates do Suriname.
Muito embora a prostituição seja proibida pelas leis surinamesas acaba sendo tolerada,
a exemplo do que acontece no Brasil. Brasileiras que trabalham como profissionais do sexo
acabam sendo exploradas por donos de boates e clubes e, no caso de não se encaixarem no
sistema, podem acabar prisioneiras e assassinadas.
Pessoas que conseguiram fugir do inferno da exploração sexual informaram para
Polícia Federal no Brasil que as mulheres levadas para se prostituir nas “currutelas” que são
vilarejos próximos aos garimpos, chegam a fazer 30 programas por dia e não raro são
forçadas a manter relações sexuais sem preservativos.
Para se chegar a Paramaribo, a mulher em geral aliciada no interior do Pará, chega
devendo o valor do passaporte R$ 170,00, o visto de entrada no Suriname R$ 174,44, a
passagem aérea pela Surinam Airwais que custa R$ 365,08 (exatos 144,22 euros); e mais
outras despesas que somam até R$ 5.000,00.
Este valor é pago para a cafetina ou dono de boate que investiu até a chegada da
mulher ao local. Em geral, são mulheres na faixa etária de 18 a 25 anos no máximo, e que são
atraídas com a promessa de trabalhar em bares e comércios e, quando chegam ao Suriname, a
história muda e acabam prisioneiras do sexo.
A religiosa antes depoimento, pôde ir até o Suriname através da CNBB, e na ocasião
constatou a realidade envolvendo moças e rapazes brasileiros, na cidade de Paramaribo.
Segundo seu relato seu desejo era chegar até aos garimpos, onde segundo a mesma a situação
é ainda pior. Nos referidos garimpos há inúmeros brasileiros, de todas as idades e de ambos os
sexos, sendo explorados sexualmente. Há relatos de inúmeros casos de pedofilia, trabalho
escravo, prostituição de meninos e meninas, com o agravante de casos de tráfico de pessoas
para fins de comércio de órgãos humanos.
A Irmã chamou a atenção da CPI-TH os Municípios de Curralinho, no Marajó e
Bragança, na região do salgado. O olhar da CPI-TH nestes casos deve ser no sentido de ajudar
as humildes e desassistidas famílias que pedem socorro contra o crime de pedofilia e tráfico
de pessoas para fins diversos.
Ainda de acordo com o relato da religiosa mostra-se impressionante a liberdade e a
tranquilidade com que supostos aliciadores atuam para levar brasileiros marajoaras, adultos,
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adolescentes e crianças para o Suriname. Em muitos casos o tráfico ocorre, escancaradamente,
nos aeroportos das principais cidades regionais, inclusive em Belém, não se verifica qualquer
ação por parte das autoridades no sentido de prevenir ao tráfico através do Aeroporto de
Belém, apesar de haver um posto da SEJUDH que funciona em convênio com as Polícias,
TJE, MP e Conselhos Tutelares.
Dentre os casos acompanhados pela CNBB, relata à religiosa, a situação vivenciada
por uma mulher que conseguiu fugir de avião para Belém. Tendo a conhecido no aeroporto
daquela cidade, a vitima demonstrava muito nervosismo e desequilíbrio emocional, o que
chamou a atenção da depoente, que lhe ofereceu apoio, e com uma abordagem mais
humanizada, tendo em vista o nervosismo da mulher, conseguiu tomou conhecimento da
história vivida no Suriname.
De acordo com os relatos da declarante a suposta vítima contou que uma mulher, cujo
nome não soube identificar, lhe ofereceu trabalho no Suriname num salão de beleza em troca
de salário elevado. A vítima aceitou a proposta, vez que possuía dois filhos para criar,
pronunciando, repetidas vezes, que se mantinha em silêncio e submissa por causa do enorme
medo das consequências de um ato de rebeldia.

Imagem 13: Placa de identificação de uma das boates visitadas pela Irmã Henriqueta na
cidade do Oiapoque no Amapá, porta limite ao norte com a Guiana Francesa.
Fonte: Irmã Henriqueta
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Em 2010 com apoio da Interpol, a polícia conseguiu resgatar neste início de mês a
mulher que estava amamentando um filho de pouco mais de um mês de nascido e já estão em
solo paraense.
Segundo as investigações, a mãe da “escrava” relatou que em 2006 uma aliciadora
convenceu D.S.S a viajar ao Suriname onde trabalharia como garçonete quando, na realidade,
foi vendida para o “Clube Diamond de Nickerie” – uma boate de prostituição que possuía, em
2004, 136 garotas trabalhando, das quais 125 eram brasileiras.
Em 2009, após dois anos de escravidão, D.S.S conseguiu entrar em contato com a mãe
e relatar os fatos dramáticos que vivia na boate “Diamond”, onde trabalhava como prostituta,
sendo impedida de deixar o país por conta de altas somas devidas aos donos da boate
Diamond já identificados como o chinês Hong Shang e a brasileira Valmara Barbosa
Cavalcante.
O caso só foi descoberto porque uma brasileira que é vizinha da mãe de D.S.S esteve
no Suriname e serviu de ponte para as informações que culminaram com o resgate da
paraense.
No documento elaborado pelas autoridades brasileiras com apoio da Interpol, D.S.S
foi localizada e resgatada na boate “Diamond de Nickerie”, após ter sido vendida como
“escrava sexual” por uma quadrilha de surinameses ligados à prostituição e ao tráfico de
drogas.
De acordo com o documento a “escrava” era obrigada a consumir crack, êxtase,
cocaína, maconha e haxixe para se manter “atenta” nas longas horas que “batalhava” na boate
Diamond de Nickerie. Ela foi resgatada trazendo no colo um filho de um mês de nascido e se
encontrava “fragilizada, doente, sem roupas e sem documentos”, descreve o depoimento.
De acordo com informações do Departamento de Estado Americano, datado de 2008,
sobre uma investigação de direitos humanos, a mesma faz as piores referências ao Club
Diamond e ao chinês identificado como Hong Shang e a brasileira Valmara Barbosa
Cavalcante, estes acusados de crimes de lenocínio, que é o tráfico de mulheres e “escravidão
branca”.
Por fim, Irmã Henriqueta Cavalcante solicitou a CPI-TH que não deixasse de ouvir a
Sra. Maria de Andrade Miranda, do Município de Portel, mãe da jovem Lia Daniela, a
qual se encontra muito doente tendo passado as maiores humilhações e privações durante a
experiência trágica vivenciada quando de sua passagem pela Espanha.
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Imagem 14: Mãe de Lia Daniela é ouvida em oitiva realizada em Breves.
Fonte: Carlos Boução

4.3 “O CASO LIA DANIELA”
Em depoimento prestado a CPI-TH a mãe de Lia Daniela de Maria Andrade Miranda
informou que Lia Daniela foi convidada, em 2004, por uma amiga, para ir para a Espanha.
Antes desse fato, Lia já possuía um casal de filhos com Francisco Rossete, já falecido. A
depoente mora na zona rural de Portel e a Lia Daniela morava em Belém e que após a morte
de Francisco, pai de seus filhos, Lia Daniela foi convidada por Nalva Pereira Gama para ir
para a Zaragoza na Espanha.
Na ocasião a Sra. Maria Andrade não imaginava qual seria o trabalho que a filha iria
fazer na Espanha e que após um mês depois de estar na Espanha, Lia ligou mas não informara
o que estava fazendo aquela altura em Zaragoza, nem tão pouco mandou qualquer foto.
Posteriormente veio a saber que sua filha estava em uma casa de prostituição naquela cidade.
Numa de suas últimas ligações para a família aqui no Brasil informou ao seu filho Iuri que
não estava bem na Espanha.
Após tomar conhecimento do contexto no qual sua filha havia sido envolvida ficou
num total desespero e em agosto de 2007, surpreendentemente, Lia Daniela chegou em Portel,
após sua chegada, ficou uns dois anos sem se comunicar direito, pois falava delirando.
Percebeu então que sua filha adoeceu muito na Espanha, tendo adquirido transtornos
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psiquiátricos. Quando a Lia chegou a Portel ele perguntou: “é aqui que mora a Maria
Miranda?”. Não conseguia reconhecer sua casa, nem sua mãe.
Lia não contou como chegou à Portel, contudo Maria Andrade relata que a Associação
Brasileira de Defesa da Mulher da Infância e da Juventude (ASBRAD) havia encontrado Lia
Daniela num hospital em Guarulhos-SP, tendo a encaminhado de volta pra sua casa.
Daí em diante pode reconstruir a história percorrida por Lia Daniela a partir dos
poucos relatos dados pela mesma a Antônio Ednilton, profissional do Centro de Apoio
Psicossocial de Portel (CAPS)/Portel, quando então soube que Nalva levava mulheres para a
Espanha através de promessas de emprego.
Por fim, informou que atualmente Lia Daniela está com 39 anos, apresenta pouca
melhora, vive na Zona Rural de Portel a base de remédios controlados, mas nunca mais voltou
a ser a mesma, demonstra irritação frequente, com recaídas, uso abusivo de álcool e outras
drogas, e reage com intolerância quando perguntada sobre o que aconteceu na Espanha.
4.4 ROTA BRAGANÇA – MACAPÁ – SURINAME - GUIANA FRANCESA E EUROPA
A CPI-TH motivada por denúncias de que no município de Bragança, existe uma rede
ativa de aliciadores de adolescentes para fins de exploração sexual e tráfico de mulheres,
deslocou-se até aquele Município para realização de Audiência Pública.
Antes, contudo, a CPI-TH coletou ainda em Belém o depoimento do Pe. Nelson
Pereira Magalhães em 19.05.2011, o qual informou que dos anos 90 em diante, muitas
pessoas se deslocaram do Ceará, da região Sul do país, bem como da Argentina, a exemplo de
um Empresário do ramo da pesca, situado no Bairro da Aldeia, naquele município.
Relatou que em relação à movimentação da pesca, quando os barcos estão em terra, na
comunidade Bacuriteua os tripulantes, contratam serviços sexuais os quais são fornecidos em
regra, por meninas de comunidades pobres. Para atender essa demanda há aliciadores/as que
dispõem inclusive de álbuns fotográficos e que agem em rede.
Segundo informações dadas pelo declarante fazem parte dessa rede, os nacionais
Robson, também conhecido como “Pororoca”, o qual já se encontra-se cumprindo pena pelos
crimes de aliciamento e exploração sexual de crianças e adolescentes, “Coxo”; Edson; Carla e
Marly. Esses últimos já foram presos por determinação judicial. Contudo Marly continuaria
agindo mantendo a rede ativa com a participação de outras pessoas. Segundo informações
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essas atuariam abertamente num bar que fica próximo a escola Dr. Paulinho, na Rua Polidório
Coelho, perto do quartel tiro de guerra.
Ainda em 2004, lembrou Pe. Nelson Magalhães, o Delegado Bosco, em 2004, foi a
Macapá resgatar três jovens, uma delas por nome Élen, atualmente comadre do padre. Outra
foi levada para o Suriname para casar. Tal fato foi amplamente divulgado pelo jornal O
liberal. De acordo com o declarante as referidas pessoas seriam importantes testemunhas e por
esse motivo arranjaram o casamento acima referido. Informou também que já saíram de
Bragança jovens para contrair casamentos na Espanha, Alemanha e Suriname. A jovem que
casou na Espanha seria filha de “Gaguinho”.
Os agenciadores antes referidos seriam “peixes pequenos”, então pergunta-se para
quem trabalham? Tal informação não foi possível de se obter. A hipótese mencionada se
justificaria pela mobilização, quando das prisões, de Advogados caros para proceder à defesa
dos acusados, quando todos sempre foram pobres e ao que tudo indicava não teriam condições
de arcar com a custa do patrocínio jurídico.
De acordo com Pe. Nelson Magalhães existe uma pessoa cujo nome não soube
informar que Belém, faz a intermediação, recebendo as meninas e mandando-as para Macapá,
Suriname e Europa.
A CPI-TH, após ouvir depoimentos e checar tais informações com outras fontes
prestadas pela Delegada Vanessa Lee, titular da Delegacia de Bragança, chegou à conclusão
da existência de fortes indícios de tráfico de pessoas e Bragança de fato é rota de tráfico
humano, onde aliciadores entrariam com adolescentes oriundas de Belém via Ajuruteua,
Bacuriteua, geralmente pessoas de origem pobre, que servem sexualmente a empresários,
tripulantes de barcos pesqueiros, empresários estrangeiros, além do aliciamento de mulheres
na sede do Município com vistas a Macapá – Suriname, e daí para países da Europa, como
Espanha, Portugal e outros.
Por último, quando do encerramento dos trabalhos de prospecção de informações
feitos pela CPI-TH, nos chegaram informações de que se mantém ativa e intensa a atividade a
referida rede criminosa de aliciamento, sobretudo de mulheres não apenas nos Município de
Bragança, mas também em Santa Luzia, Capanema e Augusto Corrêa, tanto para atender
demandas regionais: Salgado e região metropolitana de Belém, com também para
atendimento da demanda externa e internacional: outras regiões do Brasil e outros países.
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Ante tal situação vê-se que é urgente a adoção de ações de maior rigor na fiscalização
de bares, motéis e praias, campanhas permanentes e reforço nas investigações, com
consequente responsabilização dos agentes que ainda mantém ativa a referida rede criminosa.

Imagem 15: O presidente da CPI, deputado João Salame (PPS) reunido com o Núcleo de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Governo de São Paulo.
Fonte: Carlos Boução

4.5 A ROTA SOURE-SÃO PAULO
Em depoimento prestado à CPI-TH, em 02.05.2011, o senhor Carlos Raimundo Souza
Nascimento, informou que em Soure há uma pessoa conhecida como “Marcela Brasil”
(homossexual), que possui ligações, com uma senhora conhecida como Tânia do Socorro
também conhecida por “DESNUTRIDA”, que mora em São Paulo, mas frequentemente está
em Soure para juntamente com “Marcela” intermediar a ida de moças e rapazes, inclusive
homossexuais, adolescentes e adultos para São Paulo, a exemplo de uma jovem chamada
Raìssa, que chegou a ir para São Paulo, de onde fugiu de volta para Soure, uma vez que se
negou viajar para o Suriname, onde deveria fazer programas.
O Depoente pode afirmar que o esquema acima referido já levou, de Soure para São
Paulo, quatro jovens, a saber: Josiane Silva, que já fazia programa em Soure,
espontaneamente. Esta jovem foi para São Paulo e de lá para o Suriname para fazer
programas, os quais eram pagos em ouro (dois gramas), sendo um grama e meio (1 e ½) para
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o aliciador. Já no Suriname um homem conhecido como “Zecão da Currutela” era quem
recebia os jovens levados por Tânia do Socorro. Apenas meio (1/2) grama do ouro prometido
ficava com a JOSIANE. A referida jovem conseguiu, após pagar as despesas com as suas
passagens e estadias, retornar para Soure.
Relata que a jovem Fernanda do Socorro de 20 anos, também foi levada pelo esquema
de “Marcela Brasil” juntamente com “Desnutrida” para São Paulo e de lá para o Suriname,
onde se encontra até a presente data.
O jovem Daniel Oliveira da Costa de 23 anos foi outro que “embarcou” no mesmo
esquema e o Depoente afirma que ainda está no Suriname exercendo a prostituição. Tânia do
Socorro “Desnutrida”, quando vai a Soure, fica na casa de seu genro “Guilherme”, localizada
na 3ª Rua, esquina com a travessa 16, nos altos da loja “Nani Calçados”. O Sr. Guilherme é
funcionário da Prefeitura Municipal, onde exerce a função de eletricista, indicado que foi pelo
Vereador Alex Amaral.

Imagem 16: Deputados da CPI reuniram com o deputado Edinho Silva, da Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Assembleia do Estado de São Paulo.
Fonte: Carlos Boução

A suposta aliciadora Marcela Brasil reside na Invasão Jardim Bom Futuro – Alameda
Raimundo Nonato, s/nº, Bairro da Macaxeira. A jovem Raíssa, uma das quatro (04) que foram
levadas para São Paulo, já retornou após empreender fuga, mora na casa de sua mãe, senhora
Olgarina de Fátima, localizada na Invasão do Puá, na 3ª Rua, no Bairro da Macaxeira,
próximo ao aeroporto.
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Quanto à jovem Josiane que conseguiu retornar para SOURE vinda do Suriname, pode
ser encontrada, à noite, no CABARÉ DA SOCORRINHO, na Travessa 16, entre as 1ª e 2ª
Ruas, no bairro Central.
Por fim o próprio depoente informou que recebeu propostas da senhora Tânia do
Socorro, para que fosse para São Paulo, tudo por conta da proponente, onde faria um curso de
cabeleireiro, para, então, trabalhar em seu Salão de Beleza, cujo endereço desconhece,
entretanto o depoente ficara desconfiado e não aceitou.
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5 TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA FINS DE TRABALHO
ESCRAVO. A ROTA DE CURRALINHO – GUIANA FRANCESA - FRANÇA

Imagem 17: Em Curralinho a CPI realizou seus trabalhos na Colônia de Pescadores.
Fonte: Carlos Boução

Em depoimento prestado à CPI-TH em 25.05.2011 o Sr. Hélio do Socorro Chaves
Damasceno, Conselheiro Tutelar do Município de Curralinho, informou que é muito grande a
prostituição, inclusive de crianças e adolescentes, os portos da cidade são todos “demarcados”
pelas meninas, que disputam os tripulantes dos inúmeros barcos atracados por toda a orla da
cidade.
Afirmou ter conhecimento de denúncias de tráfico de mulheres para o Suriname e
Guianas Francesas. Muitas pessoas oriundas das Guianas Francesas, frequentemente, visitam
Curralinho e financiam, através da Sra. Neca e de suas filhas, a compra de terras de grandes
proporções, tanto na área urbana quanto na área rural, inclusive de ilhas. A referida Sra. Neca
mora na Rua da Marambaia, esquina da Rua São Luiz. Informa que as filhas da dona Neca
exercem a prostituição nas Guianas, além de levarem consigo outras pessoas.
Afirma que, dona Neca e sua filha compraram um terreno ao lado da Assembleia de
Deus, em área nobre da cidade, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por compra feita
junto ao Secretário Municipal de Esportes, Sr. Orcir Ribeiro Barbosa. Dona Neca veio do
interior (Canatipu) e, por intermédio de cidadãos franceses, rapidamente aumentou e continua
aumentando o seu patrimônio, que não se justifica tendo em vista suas condições financeiras.

58

Hoje eles são conhecidos como o “pessoal da França”. Muitos dos referidos terrenos
adquiridos são ociosos.
Ainda de acordo com o declarante as filhas e filhos da Dona Neca viajam com
frequência para as guianas, e três de suas filhas já se casaram com franceses, na Igreja de
Curralinho e após os casamentos os filhos da Dona Neca vão morar nas guianas, vindo vez
por outra a Curralinho para visitar a família ou empreender negócios, sem que se tenha
quaisquer informações acerca de filhos havidos desses casamentos.
A família desta senhora vem construindo em Curralinho, vários kit-nets para alugar
que por conta do patrimônio que vem sendo misteriosamente amealhado pela referida família
o depoente, sugere que a CPI-TH faça uma investigação nos negócios (aquisição de extensas
propriedades urbanas e rurais, inclusive ilhas).
Já em depoimento prestado por Edilene do Socorro Santiago Rodrigues a CPI-TH, em
Audiência Pública no Município de Curralinho ocorrida 18.11.2011, informou que é irmã do
Sr. Valdeci e que, ao todo, são 11 (onze) irmãos, sendo 6 (seis) mulheres e 5 (cinco) homens e
que seis de seus irmãos já foram para a França.
Duas de suas irmãs, por nomes Rosilene e Edenilza, são casadas com franceses, além
de uma prima da depoente e um irmão casado com uma francesa. A depoente contudo não
soube informar como surgiu essa relação com os franceses, também nunca foi para a França.
Informa que a Maria de Nazaré foi a primeira que viajou e voltou casada com o
francês de nome Oscar, que por sua vez não sabe informar qual sua atividade ou profissão.
Depois de Maria de Nazaré, outros irmãos da depoente foram para a França tendo
inclusive uma de suas irmãs, casado com o francês Pascal, banqueiro na Bélgica. Outro irmão
da depoente casou com uma francesa de nome Magali.
Segundo a depoente é comum os franceses mandarem recursos para Curralinho,
através da conta bancária de seu irmão João, por parte de pai, que mora em Belém.
De acordo com a declarante Pascal já veio em Curralinho várias vezes, além de Magali
que todo ano, costuma passar natal e ano novo em Curralinho, com exceção de Oscar que
nunca foi a Curralinho. A depoente não soube precisar quantos imóveis os seus parentes
possuem e nem tão pouco quanto custaram, mas informa que são poucos imóveis.
Quanto aos depósitos de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), esclareceu que veio através da conta de um terceiro, vez que em
Curralinho, não há dinheiro para fazer os repasses, por conta do limite dos correspondentes
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bancários. Para resolver esse impasse, a irmã da depoente falou com o Sr. Márcio para ceder a
sua conta, uma vez que é um empresário, tendo capacidade para fazer os repasses.
A depoente não soube informar se foi a sua irmã ou o seu cunhado que efetuou os
depósitos para uma obra que está em andamento. Apesar de seu irmão Valdeci trabalhar na
obra, não sabe informar quem está responsável pela mesma.
Anteriormente o responsável pela obra era o Senhor “CV”, mas como ele está preso,
não sabe quem é o atual responsável e não sabe por que não é de seu interesse.
Quanto ao Sr. Evilásio Santiago, a depoente informa que se trata de seu tio o qual
possui um barco de médio porte, para uso próprio, não sabendo informar sobre outros bens de
sua propriedade, mas informou, porém, que o mesmo possui imóvel na Ilha do Veado, de
herança de sua mãe.

Imagem 18: Depoimento de testemunha colhido em Curralinho com o devido acompanhamento.
Fonte: Carlos Boução

Quanto à senhora Maria do Carmo Santiago, trata-se de uma tia sua que mora no bairro
da Terra Firme em Belém, e depois de mostradas fotografias de terrenos e casas em Curralinho, a
depoente reconheceu a casa onde mora, o salão onde trabalha e a casa de sua mãe.
A depoente confirmou que seu irmão de nome Valdeci, comprou uma ilha no Rio
Canaticu, em Curralinho pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) segundo o próprio
Valdeci, não sabendo informar de onde veio o dinheiro.
Por fim, afirma que as suas irmãs, além dos parentes, nunca levaram outras pessoas para
a França ou para as Guianas Francesas. Quanto ao seu irmão que mora em Oiapoque, trata-se do
mesmo que na ocasião se encontra em Curralinho, trabalhando como motorista de obra.
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6 RONDON DO PARÁ - TRÁFICO E IMIGRAÇÃO ILEGAL

O Município de Rondon do Pará distante a 521 km da capital, possui uma população
de 45.016 (quarenta e cinco mil, e dezesseis habitantes), com renda média mensal por
domicílio de R$ 1900,47 (mil e novecentos reais e quarenta e sete centavos) na zona rural e
R$ 1633,98 (mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) com PIB a preços
correntes de R$ 244,986 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais),
o município tem por principais atividades econômicas pecuária e serviços.
Conforme dados do Censo 2010 sobre imigração tendo o Município de Rondon do
Pará como cidade de origem, os números de fato surpreendem quando verificados os destinos,
sobretudo, em relação aos EUA. Do universo de 581 pessoas que migraram de Rondon do
Pará, 461 se destinaram a América do Norte, 457 aos EUA e 4 para o Canadá; para Europa
partiram 91 pessoas sendo, 41 para Espanha, 29 para Portugal, 4 para o Reino Unido, 3 para a
França, 2 para Holanda e Suíça cada e 8 para Itália; para América do Sul partiram 27 pessoas
para o Suriname, 3 para Guiana Francesa e Argentina cada, 7 para Bolívia e 1 pessoa para
Venezuela.
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Do total de pessoas que viajaram para América do Norte 175 são homens; Europa 21 e
América do Sul 14 respectivamente. Contudo 370 mulheres migraram, sendo 286 para
América do Norte (todas para os EUA), 70 para Europa e 13 para a América do Sul
respectivamente.
Em depoimentos prestados a CPI-TH, M.S.I, brasileira, viúva, lavradora; e J.P.C,
brasileiro, casado, motorista; cidadãos do referido município relataram que os depoentes já
ouviram falar e conhecem pessoas que já viajaram de Rondon do Pará para trabalhar nos
Estados Unidos da América – EUA, Canadá e Europa As pessoas interessadas em viajar para
os EUA procuram outras pessoas que emprestam dinheiro a juros, mediante garantias, para
poderem pagar as passagens e o “COIOTE”.
De acordo com os depoentes, os supostos agiotas são todos de Rondon do Pará,
havendo também a figura dos aliciadores, que intermediam as negociações, estes por sua vez
não seriam do Município. Tais pessoas uma vez abordadas as supostas vítimas, facilitam as
passagens e a entrada clandestina nos EUA. Atualmente o referido serviço diminuiu sua
intensidade, desde o caso de um rapaz que viajou e foi assassinado no México.
Os supostos empréstimos são feitos mediante garantias registradas em cartório, cujos
valores Variam de R$ 14.000,00 a R$ 30.000,00, as garantias, normalmente, são propriedades
de imóveis, casas e/ou terrenos, cujos de valores superaram em muito a quantia emprestada. O
imóvel dado em garantia é registrado no único cartório de Rondon do Pará, e, segundo o que
vem sendo observado, as dívidas não são quitadas em tempo hábil, com a consequente perda
do imóvel dado em garantia.

Imagem 19: Testemunhas sobre o tráfico humano praticado em Rondon do Pará depondo em Belém.
Fonte: Carlos Boução
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Segundo os declarantes a rota percorrida pelas pessoas que viajam de Rondon do Pará,
seria via São Paulo, até o México e a partir daí, através dos “coiotes”, atravessariam
clandestinamente aos EUA. O filho de um dos depoentes, quando tinha 19 anos de idade, viajou
para os EUA via Goiânia, tendo conseguido voltar, na ocasião, segundo relato, o filho da
depoente foi abandonado no México, onde, inclusive, teria sido preso. Na época o aliciador, um
conhecido teria conseguido R$ 14.000,00 emprestados a juros altos de um dos agiotas que
operam o suposto esquema. Informou que o dinheiro do empréstimo acima referido nem passou
pelas mãos do filho da depoente, indo direto para as mãos dos traficantes e que o suposto
aliciador, após a viagem do rapaz, levou a depoente ao cartório da cidade de Rondon do Pará,
onde a depoente foi induzida a assinar um papel em branco, pensando que era uma simples
formalidade, mas na verdade estava passando o seu único imóvel para o agiota.
De acordo com os relatos do filho da depoente, este com a ajuda de uma mulher
mexicana, teria conseguido chegar ao Estado Texas nos EUA, após passar 14 dias no deserto,
além de ter atravessado um rio em numa boia, tendo escapado de um ataque de jacaré. Na
ocasião, socorreu um rapaz que teve a perna quebrada, tendo-o arrastado por 20 quilômetros e
graças a gesto de solidariedade e coragem, o filho da depoente teria recebido a ajuda das
pessoas que já tinham atravessado, tendo sido encaminhado a um terceiro, que o ajudou. A
partir daí o filho da depoente ficou muito tempo sem dar notícias, tendo passado
aproximadamente quatro anos nos EUA, onde trabalhou diuturnamente, como pintor,
enviando mensalmente dinheiro para o intermediário ir abatendo a sua dívida, contudo
acredita a depoente que a irmã do intermediário desviava o dinheiro.
Em Rondon do Pará existem agências de viagens e de turismo “American Tur” e
“Ajuda Turismo”, esta última alugaria ônibus para levar pessoas de Rondon do Pará para
fazer compras em Goiânia, São Paulo e Paraguai (sacoleiros), tendo inclusive um filho do
depoente feito uma excursão com esse objetivo.
A depoente, na ocasião, entregou ao deputado Carlos Bordalo relator da CPI-TH, uma
lista contendo os nomes das pessoas envolvidas com o tráfico de pessoas de Rondon do Pará
para os EUA além do nome de aliciadores, agiotas e os “coiotes”, que são as pessoas que
fazem à travessia clandestina para os EUA. Muitas dessas pessoas enriqueceram com o
negócio aliciamento e empréstimos a pessoas interessadas em viajar para os EU, segundo os
depoentes, essas pessoas adquirem mansões na cidade e muitas propriedades rurais (fazendas,
gado, carros de luxo, etc).
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A mãe do depoente, atualmente com 72 anos de idade, viúva, perdeu a única
propriedade que possuía no centro da cidade (casa de alvenaria deixada pelo pai do depoente),
por causa de um empréstimo, não pago, no valor de R$ 21.000,00, para bancar a viagem de
um sobrinho para os EUA, por conta do suposto empréstimo a mãe do depoente, atualmente
mora de aluguel, pagando o valor de R$ 450,00 mensais.
O sobrinho do depoente, quando viajou para os EUA, tinha 19 anos e só ficou sabendo
da viagem de seu sobrinho e da perda da propriedade de sua mãe, muito tempo depois. O
trajeto feito por seu sobrinho foi São Paulo-México-EUA, posteriormente tomou
conhecimento de que seu sobrinho ficou mais de um ano preso, não sabendo informar se no
México ou nos EUA. Atualmente seu sobrinho mora em São Paulo.
O depoente não sabe informar quem efetuou empréstimo de R$ 21.000,00, mas sabe
que o agiota é de Rondon do Pará. Segundo o depoente, Rondon do Pará seria uma cidade
americanizada e, por causa do suposto negócio envolvendo aliciamento e deslocamento de
pessoas para os EUA, teria havido uma supervalorização dos imóveis, onde imóveis que
normalmente custariam R$ 10.000,00 ou R$ 20.000,00 alcançam valores de R$ 80.000,00 a
R$ 100.000,00.
Identificou o depoente, que com a crise econômica que se abateu sobre os EUA, os
rondonenses estriam voltando daquele país sem condições de pagar as dívidas contraídas,
perdendo as garantias, quase sempre um imóveis.
Relataram os depoentes o caso de uma moça de Rondon do Pará que ao ir para os
EUA clandestinamente, não conseguiu trabalho e teve que se prostituir para sobreviver, tendo
sido, inclusive, estuprada. No mesmo sentido relataram o caso de duas moças, que foram para
os EUA se prostituíram, inclusive com divulgação pela internet.
O aliciamento e deslocamento de pessoas para os EUA envolvem várias pessoas de
diversas cidades, mas principalmente de Rondon do Pará, isso há mais de 27 anos. Conhecida
como “Governador Valadares do Pará”, as pessoas são abordadas por aliciadores, com
promessas de trabalho honesto nos EUA, mas quando chagam lá são escravizadas e/ou
prostituídas, as vítimas em sua maioria são pobres e, para viajar, recorrem aos altos
empréstimos, com as correspondentes garantias acima referidas.
Informaram que muitas pessoas já foram assassinadas em decorrência desses negócios,
geralmente quando não conseguem pagar as dívidas ao tentaram judicialmente reaver seus
imóveis, exemplo disso são as várias mortes misteriosas, que, depois das investigações,
verificou-se que estavam ligadas a esses negócios.
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A depoente mencionou seu exemplo, afirmando possuir os comprovantes do
pagamento da dívida e mesmo assim, teria perdido seu imóvel, ainda teria tentando na justiça
recuperar o imóvel, mas passou a receber ameaças e chantagens por parte de Franklin, contra
o qual foi procedido o registro de ocorrência policial, tendo este sido chamado na Promotoria
de Justiça de Rondon do Pará, segundo os depoentes Franklin seria irmão de um pistoleiro
conhecido na região e muito perigoso.

Imagem 20: Depoentes de Rondon do Pará pediram para terem seus rostos
preservados por receio de represálias.
Fonte: Carlos Boução

A depoente informou que o verdadeiro agiota é um elemento chamado Roberto e que
o agiota Roberto passou o dinheiro para a Franklin, que, por sua vez, passou para o filho da
depoente, dessa feita concluiu a depoente que Roberto, na verdade seria um “laranja”. Ainda
de acordo com a depoente, Roberto é um comerciante conhecido por emprestar dinheiro a
juros altos e a tomar as casas daqueles que não conseguem pagar suas dívidas.
A depoente viajou via Goiânia, com um homem chamado Joel chefe de uma quadrilha
que fez aproximadamente quarenta assaltos no sul do Pará, segundo ela Joel afirmou que ia
levar o filho da depoente para estudar, através de uma empresa de turismo, mas o abandonou
no deserto do México, posteriormente soube que Joel foi preso no Estado de São Paulo.
A Polícia Federal já constatou casos que confirmam as situações descritas nos
depoimentos acima mencionados, em que as vítimas são obrigadas a transportar drogas, como
forma de pagar os serviços do tráfico. Segundo o delegado Delano Cerqueira, a vítima “tem
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de pagar pela passagem, pelo transporte, pela estada, sempre num endividamento
compulsório, num sistema de endividamento compulsório, em que os serviços prestados são
cobrados em altos valores, e o que ela vai receber é sempre no valor mais baixo, ou seja, ela
nunca vai conseguir pagar essas dívidas. É uma realidade muito parecida com o trabalho
escravo”. Há ainda a retenção de passaportes, que gera uma situação de “terror”, segundo o
delegado: “Se você procurar as autoridades locais, dos países estrangeiros, vai ser presa,
submetida a uma condição mais degradante que a atual, essa em que está. Isso é dito de uma
forma bem ameaçadora, com um tom ameaçador.”
O tráfico de pessoas ainda envolve uma gama de operações comerciais. São contratos
que as organizações criminosas realizam e que normalmente deixam rastro, a exemplo dos
registros de imóveis dados em garantia de dívida, relatado no presente caso.
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7 TRÁFICO INTERNO DE ADOLESCENTES (TRAVESTIS) PARA FINS DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL

De acordo com Smith o caso em comento não representa nenhuma novidade. “Há
cinco anos foi noticiado (BOLLER, 2006) que a Polícia Federal, na operação intitulada
“Caraxué”, prenderam em três Estados (São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina) dez
pessoas envolvidas no tráfico de travestis brasileiras para a Europa.”
Na mesma direção, ainda em 2008, a jornalista Avelina Castro publicou em jornais de
grande circulação no Estado do Pará1 cinco reportagens relatando a questão do tráfico de
travestis de Belém para São Paulo, nas quais apontou a invisibilidade da questão para a
sociedade que se recusa a ver e reconhecer o problema.
As inúmeras informações midiáticas e do número de travestis de Belém resgatadas em
São Paulo em situação de tráfico de pessoas em janeiro de 2011, parlamentares paraenses
decidiram investigar a situação.
Em relação às travestis, os estudos encontrados apontam que as redes criminosas não
encontram grande reação da sociedade, visto que a discriminação existente constitui a base
para “tolerar” as violências imputadas a essas pessoas (VARANDAS, 2011).
1

TEMÁTICA ESPECIAL. Disponível em: <http://www.andi.org.br/noticias/templates//template_tl.asp?
articleid=23855&zoneid=255>. Acesso em 28 fev. 2011.
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O pressuposto aventado é o de que as travestis sofrem com o preconceito existente
dentro do ambiente familiar em face da identidade de gênero, nesse sentido, ocorre o
entendimento de que a inserção no tráfico para exploração sexual se apresenta como uma
alternativa viável em busca da afirmação de uma identidade discriminada. E, por
consequência, é possível pensar que as redes de traficantes de pessoas são atuam sobre um
contexto desfavorável às travestis.

Imagem 21: Membros atuantes da Comunidade LGBT acompanham depoimento
de travesti acusada de tráfico.
Fonte: Carlos Boução

A vulnerabilidade para o tráfico, com relação às travestis decorre da visão
desumanizada da qual são vitimizados. Pessoas de menor valor social, desigualadas pela
discriminação que consequentemente as “afasta” da sociedade. Nesse contexto, os aliciadores
agem prometendo facilitar o acesso às tecnologias propiciadoras de mudanças corporais, o
que pode significar relativa aceitação social.
Em depoimento prestado à CPI-TH a Sra. A.C.R.O., mãe de O.R.O. em 19.05.2011
informou que tomou conhecimento da rota Belém-São Paulo, onde viviam várias travestis,
dentre adolescentes, a sua a maioria do Estado do Para, encontradas em duas pensões, de onde
seu filho havia fugido tendo ido para em uma “cracolândia”.
Contou a depoente que seu filho O.R.O. passou três dias sem aparecer na pensão e, ao
ser encontrado pelos aliciadores, apanhou muito, foi humilhado, forçado a voltar e obrigado a
“trabalhar” três noites seguidas para pagar R$ 600,00 (seiscentos reais) pois “devia” aos
aliciadores, donde se conclui que a diária fosse de R$ 200,00 (duzentos reais). Citou o caso de
um travesti, em São Paulo, que por deve R$ 1.000.00 (mil reais), não pode sair de lá.
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Seu filho teria sido convidado para ir para São Paulo por uma outra travesti de cabelos
loiros cujo nome não soube declinar, mas que reside no bairro da cremação, já em São Paulo,
a exploração do trabalho de O.R.O. era feito por uma mulher de nome Michele.
Aos 17 anos O.R.O. manifestou interesse de ir para São Paulo tentar a vida, mas
queria ir por conta própria, porque tinha medo, uma vez que soube, por outros travestis, que
as cafetinas exploram muito, maltratam e até batem nos meninos. Contudo, por falta de
recursos, acabou sendo levado por conta de uma terceira pessoa, em relação a qual afirmar
que foi em sua companhia, e que levou seis (06) dias para chegar a São Paulo.
Antes de ir para São Paulo, seu filho O.R.O. fazia ponto na Avenida Almirante
Barroso, esquina com a Travessa Barão do Triunfo, em frente ao Banco do Brasil e também
na Avenida Visconde de Souza Franco – Doca e antes de ir para São Paulo era usuário de
maconha, mas tornou-se dependente químico de crack.
Em depoimento informou que seu filho, bem como os demais adolescentes traficados,
recebeu diversas promessas de cirurgias plásticas, aplicação de silicone nos seios e nádegas e
até mudança de sexo, contudo pode testemunhar o caso de uma travesti paraense que estava
com as pernas muito inchadas e passando mal na delegacia de polícia naquele Estado, porque
o silicone desceu para as pernas e para os pés.
Contando a mesmo relato prestado por O.R.O, outro adolescente de nome E. residente
em Santa Izabel, levado para São Paulo pela mesma aliciadora, informou que as cirurgias
custam em torno de R$ 3.000.00 (três mil reais). Conseguiu fugir de São Paulo e afirmou que
não pretende mais voltar, pois os aliciadores não cumprem as promessas.
De acordo com os relatos o adolescente E., do município de Santa Izabel foi trazido
para a casa da aliciadora no bairro da Cremação, onde passou três (03) dias aguardando que
mesma providenciasse documentos falsos, de sorte a poder mandá-lo São Paulo.
Em depoimento prestado à CPI-TH em caráter reservado no dia 17.11.2011 por S.B.R
conhecida como “Lorrany” não se dispôs a falar a respeito do caso que originou o processo
penal que está respondendo perante o Fórum da Comarca de Breves, mas prestou outras
informações fundamentais envolvendo sua própria história que ajudam a compreender o
contexto e as circunstâncias nas quais opera o tráfico de pessoas envolvendo as travestis Na
ocasião relatou que quando tinha 13 (treze) anos, foi para Oiapoque, de ônibus, para se
prostituir tendo sido levado antes para Portel, Gurupá, Belém, Macapá e Cayena (capital da
Guiana Francesa) .
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No Oiapoque, ficou num bar tipo boate, depois foi convidado por uma mulher para ir
para São Paulo com todas as despesas pagas, inclusive os procedimentos cirúrgicos, mas que
no destino acabou devendo tendo que fazer inúmeros programas para poder pagar as dívidas,
soube então que quem não paga os credores mandam matar.
Relatou que conhece muitos jovens que foram se prostituir em São Paulo e no
Suriname e que na capital é muito perigoso fazer programas preferindo a cidade de Jundiaí.
Em São Paulo todos os procedimentos cirúrgicos, para a mudança de sexo, custam em torno
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e para pagar essa quantia uma travesti chega a fazer
até R$ 500,00 (quinhentos reais) por noite “trabalhada” e quando a travesti não tem dívida, a
renda dos programas é divida ao meio;
Relatou o caso de “Fernanda” jovem bissexual de Breves, levada para Portel e Macapá
junto com a depoente, por “Manequim”, assassinada em Cayena.
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8 O CASO DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA “HELENO FRAGOSO”

Imagem 22: Depoimento de Conselheiros Tutelares sobre caso de violência sexual
constatada na Colônia Heleno Fragoso.
Fonte: Carlos Boução

A imprensa paraense veiculou nos meios de comunicações que uma adolescente de 14
anos teria sido abusada durante quatro dias dentro das dependências da Colônia Heleno
Fragoso. O caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar do Município de Santa Isabel do Pará e
estava sendo investigado pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA). Com fortes
indícios da existência de uma rede de aliciamento de menores e adolescentes para fins sexuais
nos presídios, o mesmo se revestia de tipicidade como sendo de tráfico humano, justificandose dessa forma a apreciação pela CPI-TH
Em depoimento prestado à CPI-TH em 20.09.2011 a adolescente T.M.N. informou
que conheceu a mulher Any numa quinta-feira, em um bar que sempre frequenta, na praia de
outeiro e que nessa oportunidade essa pessoa a convidou para passear em Santa Izabel do
Pará, a adolescente afirmou que sua mãe não deixaria, entretanto Any insistiu dizendo que a
mãe da adolescente não iria ficar sabendo, que iriam ficar na casa de uma amiga.
A adolescente foi convencida pela aliciadora e acabou indo para Santa Izabel do Pará
e que lá chegando ficou desconfiada, pois viu que era só mato, uma espécie de trilha, rumo a
um igarapé que não ficava muito longe da pista tendo encontrado um detento por nome
“Faísca” no meio do caminho e falou pra ele que estava com medo, tendo “Faísca”,
tranquilizado a adolescente dizendo que ela não deveria ter medo porque ele não deixaria
acontecer nada de mal consigo então, resolveu confiar nele.
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“Faísca”, foi para a colônia e voltou trazendo um colchão, a adolescente, Any e
“Faísca” dormiram no igarapé. Pela manhã, bem cedo, ele acordou e deu o dinheiro da
passagem de ônibus para a menor depoente ir embora. Dois dias depois, a adolescente voltou
para Santa Izabel com Any e “Faísca” já estava esperando por elas, as tendo levado para o
interior da Colônia Penal Agrícola “Heleno Fragoso”
No segundo dia, pela manhã como não podiam ser descobertas pelos agentes
prisionais, as adolescentes e Any juntamente com alguns detentos foram para o igarapé. Na
Colônia Penal os detentos supostamente obrigaram a adolescente a usar drogas e ingerir
bebidas alcoólicas, tendo sido violentada por muitos detentos dentro do “Pavilhão 1” durante
04 (quatro) dias, juntamente mais 2 (duas) meninas, de nome A.J. de 13 anos e A K. de 17
anos, ambas supostamente levadas por Any.
De acordo com a adolescente era a primeira vez que via as duas adolescentes acima
referidas e que nesse quatro dias as adolescentes foram abusadas por 3 (três) detentos: Faísca,
Vítor e Rodrigo.
A adolescente informou que Any recebeu R$ 500,00 (quinhentos reais) pelas quatro
adolescentes que havia levado e que recebeu R$ 20,00 (vinte reais), os detentos pediam a Any
só adolescentes, uma vez que não queriam mulheres adultas. Informa ter visto os detentos
andando armados, munidos de armas de fogo e terçados o que impedia que as adolescentes
testassem fugir. Quem andava armado segundo a adolescente, era “Faísca” (faca), Rodrigo
(arma de fogo) e outros, armados e encapuzados como se fossem ninjas dentro do mato e
quando era para entrar na colônia eles tiravam o capuz.
Não soube informar como eles conseguiam as drogas (maconha, cocaína e óxido).
Mas informou que a droga já estava lá dentro e o detento Vítor guardava no quarto dele, em
um pote e debaixo do colchão, outros tipos de drogas eram guardadas nos outros blocos.
Alguns detentos iam para o igarapé apenas para ficar vigiando as adolescentes, para
que elas não “fugissem”, inclusive a Any. As adolescentes andavam pelos 04 (quatro)
pavilhões, mas foram violentadas sexualmente nos pavilhões I e II.
No sábado por volta das 05h da manhã a adolescente conseguiu fugir, aproveitando
um momento de descuido dos detentos, que estavam distraídos usando drogas.
No relato da adolescente pode-se reconstruir um pouco de sua história de vida, de
acordo com a mesma sua mãe abandonou com 1 (um) ano de idade, sendo criada desde então
pelos bisavós, só voltou a ver a sua mãe aos sete (07) anos de idade e que não era a primeira
vez era abusada, aos cinco (05) anos de idade denunciou que foi abusada pelo bisavô.
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O Conselheiro Tutelar Benilson Silva, responsável pelo caso, também foi ouvido pela
CPI e disse às autoridades só toou conhecimento do fato depois que a adolescente conseguiu
fugir do presídio estadual na manhã do dia 17 (sábado) e denunciou o caso para uma equipe
da Polícia Militar que passava próximo ao local. Na ocasião denunciou estar sofrendo
ameaças de morte em decorrência de sua atuação nessa questão. O mesmo vem recebendo
ameaças por telefone na tentativa de intimidá-lo.
Relataram, dentre outras coisas, que há um intenso movimento de tráfico de drogas e
uso de armas de fogo nessa Colônia. T.M.N. contou, ainda, que as duas outras adolescentes
que também foram violentadas estão desaparecidas.
8.1 DILIGÊNCIA A COLÔNIA “HELENO FRAGOSO”

Imagem 23: Visita dos deputados a Colônia Heleno Fragoso.
Fonte: Carlos Boução

A diligência a Colônia Penal Heleno Fragoso, se deu no dia 21 de setembro, às 16h,
pelos seguintes Parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado: Deputado Edilson Moura
(PT) – presidente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado Carlos Bordalo (PT) –
Relator da CPI de Tráfico de Pessoas, Deputado Cássio Andrade (PBB) – presidente da
Comissão de Segurança Pública, Deputado José Megale (PSDB) Líder da Bancada, Deputado
Valdir Ganzer (PT), Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL) – membro da Comissão de
Direitos Humanos.
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A imprensa não pode registrar a diligência, ficando restrita somente aos membros das
Comissões Parlamentares, acompanhados pelo Ouvidor Nacional de Direitos Humanos –
Domingos Sávio e a Representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos – Deise
Benedito. A comitiva contou também com a participação do Secretario de Estado de
Segurança Pública – Dr. Luiz Fernandes, o Superintendente da Susipe – Major Mauro Barbas,
com o apoio da PM do Estado.
Durante a inspeção na Colônia Penal Heleno Fragoso os parlamentares acompanhados
pelos assessores da Alepa inquiriram os presos a respeito da denuncia da adolescente que diz
ter sido abusada na Colônia. Alguns detentos confirmam ser uma prática comum a entrada de
mulheres na Colônia, outros dizem que desconhecem tal afirmação. O fato é que também os
agentes prisionais confirmam a presença de mulheres no local, inclusive com registro no livro
de ocorrência.
Foi colhido o depoimento de um dos acusados pela adolescente, o único dos quatro
acusados, que se encontrava na colônia. O preso Vitor de Miranda Pureza, conhecido por
“Neguinho”, diz ter 29 anos, e que está há mais de dois anos na Colônia Agrícola Heleno
Fragoso. Indagado se é verdade ou mentira que jovens menores frequentam a colônia para
praticar sexo, disse “Foi só essa vez mesmo durante eu tá aqui, vi de menor só dessa vez,
estavam sim, confirmo que eram “de menor”. O que eu vi, foi ela e mais uma menina. Ela
veio na terça-feira, não sei a hora que ela veio, e foi embora 1 hora ou 2 horas, na terça, e
ela voltou na sexta-feira entre umas 8 e meia e 9h e foi embora 2 horas, na sexta”.
Foi perguntado por que a menina fala dele e acusa ele de abuso sexual: disse “Pois é,
mais só que não tive contato com ela, eu conheço ela, ela me conhece, eu não tive nenhum
contato com ela, eu não fiquei com ela, não tive nenhuma relação com ela, só que eu vi
ela”.
Quem foi que manteve relação sexual com ela? Ele disse: “eu creio que foi só ele que
ficou com ela, só o faísca. Se ela ficou com alguém, ela não ficou nesse dia, ela ficou na
terça pra lá”. Lá aonde? Disse, “pro igarapé”. A respeito dessa outra menor que estava com
ela, chegou junto com ela ou chegou separado, disse “chegou com ela. Não tenho muita
certeza, mas, porque quando ela veio, se eu não me engano, e também não sei se a menina
era menor. Porque ela parecia ser menor, veio ela mais outra menina e mais outro rapaz.
Só que eu não vi, foi só o comentário que eles falaram que ela veio sozinha”.
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Indagado se ela já havia estado outras vezes na colônia, disse: “Não, ela tinha vindo
lá no igarapé, pra ir com ele (O Faísca)”. Tu ias no igarapé também? Disse: “ia, toda a
colônia ia no igarapé”.
Foi perguntado quem é Ane, Respondeu: “Ane é uma amiga dele lá”. De quem?
“dele, do Faísca, é a gorda, ela foi vista várias vezes”. Ela dormiu no igarapé com a mocinha
e o Faísca? Disse “foi, foi verdade, eu creio que foi na terça que eles dormiram pra lá”. A
gorda andava por aqui? Disse. “A gorda veio, eu não sei se foi uma vez ou duas que ela
veio ai dentro. Aí no igarapé ela vinha várias vezes”. Aonde mora essa gorda? respondeu “eu
não sei, eu não conheço, eu não sei lhe dizer”. Como é que iam comprar bebida no bar lá na
esquina? “eu creio que seja lá, mas eu nunca fui comprar bebida lá”.
Indagado se a Ane vinha mais vezes, respondeu “sim, a Ane vinha mais vezes”.
Indagado se a Ane é conhecida de vocês? Respondeu: “não, não, de vocês não. Ela é
conhecida dele, do Faísca só”. Perguntado se já tinha visto a Ane, respondeu: “já, já tinha
visto ela”.
Ao final do depoimento o depoente “Neguinho”, acusado pela jovem de estupro,
confirma ter visto a jovem, mas nega ter tido relação sexual com a ela. Diz que esta sendo
ameaçado de morte pelos detentos, e pede proteção. “Eu queria pedir pra vocês me
transferirem pro CRC, porque todos querem me pegar, até na igreja querem me pegar.
Inclusive porque fechou a colônia, e eles estão falando que foi culpa disso, culpa desses
negócios.”
Diante da denuncia de abuso sexual da adolescente na Colônia Heleno Fragoso o
Governador do Estado demitiu vários agentes penitenciários, foi constatado que parte desses
agentes sequer estavam de plantão quando do acontecimento, o que se confirma com base nos
registros do livro de ocorrência.
Em visita a Igreja da Colônia ‘Heleno Fragoso’, o Pastor Ivalci Mesquita Ribeiro
revelou à Comissão externa que aquele prédio que serve de abrigo para o momento de oração
dos detentos da colônia foi construído com dinheiro dos próprios presos. Perguntado o que
está faltando, ele fez um apelo “aqui está faltando formação técnica, um mutirão carcerário
para rever a pena de detentos que já pagaram por seus erros e remédios para os doentes,
porque aqui não temos”.
Posteriormente em reunião com um grupo de agentes penitenciários que foram
exonerados os mesmos relataram o que ocorreu: “No sábado é dia de visitas. Nós assumimos
no sábado nosso plantão. Na sexta-feira a noite ocorreu o fato da menor de idade. Que
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supostamente foi estuprada dentro da colônia. O nosso plantão assumiu no sábado. No
sábado de manhã, a partir do momento que a gente assume o plantão não existe chamada,
porque já existe visita dentro da colônia. Os portões do alojamento já estão abertos para os
internos e para as visitas. Cinco e meia, seis horas da tarde existe a chamada, os visitantes
já foram embora, nós fazemos a chamada e fazemos à revista. Chamada eles entram. E nós
detectamos que tinha mulheres na colônia. Isso no sábado, após a visita”.
“Então existe aquela entrada e saída de detentos lá pelo mato, como o senhor já
deve estar sabendo. Ao entrar alguns internos a gente percebia que entravam mulheres
também, que a gente conhece uma mulher correndo, diferente de um homem. E agente
passava essa informação pra sala de segurança, que entravam três ou quatro internos e
supostamente uma feminina ou duas feminina. E eles iam anotando. Só que a gente não
podia fazer nada porque tinham visitas lá. É dia de visita, tava misturado com as outras,
esposas, visitantes. Só que no final da visita que nós pusemos a tranca, nós percebemos que
tinha mulheres. O nosso inspetor fez a comunicação pro Chefe de Segurança de que tinha
mulher na Colônia. Só que nós não temos autoridade, capacidade, de invadir um
alojamento. Se não tiver a força estadual, se não tiver policiamento. Então nós fizemos o
procedimento correto”.
O livro de ocorrência está sistematicamente registrado a entrada de pessoas, a entrada
de mulheres que usam capuz pra não serem identificadas. Essa realidade foi documentada
pelo ex-diretor da Colônia Agrícola Heleno Fragoso, Andrés de Albuquerque Núnez, que
chegou a denunciar o crime que vinha ocorrendo encaminhando documento no dia 1° de
setembro ao Ex-Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), Major
Francisco Mota Bernardes, afirmando que adolescentes estavam entrando na unidade
prisional.
O fato é relatado no trecho do documento publicado pela imprensa “Informo, em
caráter de urgência, que adolescentes estão frequentando a Colônia Agrícola nos finais de
semana. Não permitiremos que esta casa torne-se uma casa de prostituição”. E ainda,
“Para tanto, peço ajuda a fim de solucionarmos este problema o mais rápido possível.
Aproveito ainda para lhe solicitar nova revista o mais depressa possível, pois temos a
informar da presença de arma de fogo nos alojamentos. Fato este comunicado pelos
agentes prisionais que tiram serviço na guarita Delta I, que vêm sendo ameaçados pelos
detentos que empreendem fuga”.
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8.2 DEPOIMENTO DO EX-DIRETOR DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA “HELENO
FRAGOSO”: Andrés de Albuquerque Nunes

Imagem 24: Acusado de participação de violência sexual contra uma menor nas dependências
da Colônia Heleno Fragoso é ouvido por deputados.
Fonte: Carlos Boução

Chama a atenção o teor do depoimento acima citado quando cotejado com da oitiva do
Ex-Diretor da Colônia Agrícola prestado perante a CPI do Tráfico Humano em 05.10.2011.
Relata o então psicólogo Sr. Andrés Nunes que ao assumir a Direção da Colônia Penal
Agrícola “Heleno Fragoso”, 05 de julho de 2011, há pouco mais de dois meses percebeu a
situação de vulnerabilidade da casa, se dirigindo ao chefe da segurança, afirmando que teriam
que tomar várias e urgentes providências sempre obtendo a resposta que não se preocupasse,
vez que “as saídas e fugas sempre aconteceram”.
Passados 22 dias da conversa, nenhuma providência foi tomada. O Ex-Diretor, antes
de assumir o cargo nunca teve qualquer experiência a respeito de sistema penitenciário,
embora acredite que não tenha falhado em seu mister.
Segundo se pode depreender das informações obtidas pelo Ex-diretor, o mesmo não
podia tomar decisões acerca dos problemas encontrados, além de não possuir meios
(orçamento), para tomar decisões no sentido de solucioná-los, uma vez que todas as ações
dependiam da SUSIPE. Afirmou também, que ao assumir a direção da Colônia Agrícola não
tomou conhecimento de nenhum plano de ação por parte dos dirigentes daquela autarquia.
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Em que pese afirmar ter, segundo seu juízo, elaborado “um maravilhoso projeto para a
‘Heleno Fragoso’”, o mesmo nunca chegou a ser implantado por total falta de apoio das
autoridades competentes.
De acordo com o ex-diretor os detentos que vivem no regime semi-aberto, são ociosos,
dormem muito, andam armados e jogam baralho diuturnamente, não tendo aquela casa penal
nenhum compromisso com a ressocialização, segundo sua avaliação.
De posse de documentos, cujas cópias foram apresentadas perante a CPI, solicitou
várias providências de seus superiores hierárquicos, mas nunca obteve resposta, dai se
compreendendo como e porque as constantes fugas passaram a fazer parte do cotidiano do
sistema carcerário, tornando-se fato “normal”.
Com relação ao caso que revelou a situação em que se encontra a colônia agrícola,
ratificou que a adolescente “T” não foi encontrada dentro da casa, tendo informado que, no
sábado pela manhã (08h15min), recebeu uma ligação do chefe da segurança, de prenome
Odanil, informando que por volta das 04h00min da madrugada um policial militar encontrou
uma adolescente na estrada, que estava no interior da penitenciária, mas que não sabia
informar o que aconteceu com a adolescente. O Sr. Andrés por sua vez, informou que
preocupado com a situação dessa adolescente “T” e com as fugas, pediu uma reunião com o
Major Matos.
Ainda segundo o Sr. Andrés Nunes cujo depoimento contém afirmações muito graves
quanto à situação daquela instituição penitenciária e que lança luz para entendimento da crise
do sistema carcerário, bem como sobre o aumento da criminalidade na região metropolitana
de Belém, vale a pena atentar para alguns elementos importantes a seguir.
O Ex-diretor declarou perante a CPI, através do cozinheiro, que trabalha na Colônia,
que a entrada de adolescentes na Colônia, para fins sexuais já se dá há seis anos
aproximadamente e que as fugas de detentos por sua vez acerca de oito anos. Contudo,
mesmo diante das informações relacionadas a esses fatos prestadas aos seus superiores, o que
confirmou por meio dos documentos apresentados à CPI, nada foi feito, como disse, não tinha
condições de “mover uma palha”.
Compromete a gestão do sistema carcerário, segundo assevera o ex-diretor, a
desqualificação da maioria dos agentes prisionais bem como as relações de promiscuidade e
corrupção que muitos desenvolvem no âmbito da carceragem, segundo informa “as equipes
são viciadas e compactuam com os apenados, são os apenados que mandam na colônia, as
equipes não são bem treinadas e os agentes não podem andar armados, num contraste com
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os presos, que exibem armas, inclusive de fogo, há uma ausência total de disciplina, a
situação de vulnerabilidade e a falta de ordem e disciplina na Colônia são incentivos ao
crime”. Citou uma situação inusitada: “Trata-se de um agente prisional que pediu dinheiro
emprestado para um apenado e já foi até ameaçado de morte, o que demonstra uma
promiscuidade total”.
Outro fator desestabilizador e comprometedor de todo o processo de
cumprimento da pena e inviabilidade do sistema se dá não seletividade dos detentos,
conforme etariedade (idade), e periculosidade de cada um. De acordo com o Ex-diretor
“os detentos, ficam todos misturados “como numa vala comum”, quando deveriam estar
separados por grau de periculosidade e violência”, além de não possuírem trabalho visando a
ressocialização que é o próprio objetivo do sistema.
Voltamos a ressaltar a afirmação do uso de armas de fogo por parte dos detentos,
combinada com as informações de saídas e fugas, vez que longe de se tratar de um fato trivial,
pode-se perfeitamente traçar um paralelo entre tais acontecimentos com a crise sistêmica que
experimenta a segurança pública na região metropolitana de Belém e o aumento
significativo de crimes violentos, bem como com a atuação de grupos de extermínio
nessa mesma região, tudo sob a cobertura de um sistema aberto, sem controle que dá
guarida e abrigo a verdadeiras falanges de bandidos, senão vejamos:
De acordo com Ex-diretor Andrés Nunes o mesmo afirmou que os detentos
andam armados e que tal situação irregular foi devidamente comunicada aos superiores,
inclusive com apresentação de documentos comprobatórios e que diante de tal fato os
agentes prisionais nunca puderam opor resistência alguma vez não podem portar armas.
Afirmou também que pode haver a hipótese de que os detentos saem à noite para fazer
assaltos e retornam pela manhã, usando a cadeia, inclusive, para se esconder e que
inúmeras vezes levou esses fatos ao conhecimento do Major Matos, mas as providências
nunca foram tomadas. As informações dão conta de que existe dentro daquela
carceragem grupos organizados de detentos, que se disfarçam de ninjas, vez que cobrem
os olhos com as camisas quando saem e voltam das dependências da penitenciária,
permitindo-se que se veja apenas os olhos.
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Imagem 25: Conselheiras Tutelares do Distrito Municipal de Outeiro ouvidas na CPI.
Fonte: Carlos Boução

8.3 DEPOIMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DO DISTRITO DO OUTEIRO: a
identificação da segunda adolescente.
O contexto de aliciamento de adolescentes pra fins de exploração sexual na região
metropolitana e especificamente o funcionamento do presente caso se encontra bem ilustrado
com os depoimentos prestados pelas Conselheiras Tutelares Silvia Franco Souza e Francisca
Paula Santos do conselho Tutelar do Distrito do Outeiro perante a CPI no dia 25.10.2011.
À CPI as Conselheiras informaram que tiveram conhecimento do que ocorreu com a
menor “t” pela imprensa, confirmando existência de uma segunda vítima, outra adolescente
por nome M.P a qual procurou a ajuda do conselho tutelar do outeiro, há vinte dias, onde
dissera que fora igualmente aliciada na orla de outeiro pela mulher “Anne”, fato este que,
segundo as depoentes: “o aliciamento de menores corre solto na orla de outeiro,
principalmente na praia grande, com uso de bebidas alcoólicas, drogas e prostituição infantil”.
De acordo com as informações prestadas pela adolescente àquele Conselho Tutelar,
narrados pelas Conselheiras, “Anne” teria levado duas adolescentes para a CAHF: M.P e
outra, e quando chegaram ao bar “Coco Gelado”, a caminho da colônia, encontraram uma
terceira adolescente, que se presume ser a adolescente “T”. Aquela seria única vez em que
M.P esteve na CAHF onde entraram disfarçadas, usando roupas de homem e bonés, e que
momentos depois um detento foi encontrá-las no caminho do igarapé, por volta das 18h.
Somente depois de entrar na CAHF foi que a adolescente MP, segundo as depoentes, se deu
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conta da situação e que após ter sido abusada por dez detentos da CAHF, foi colocada numa
cela junto com um preso que não quis manter relações sexuais consigo e que no memento em
que este dormiu adolescente aproveitou pra fugir junto com outra adolescente, mas durante a
fuga foram perseguidas e que então se separaram.
Na longa noite que se seguiu a adolescente M.P. viu um preso repassar valores
(dinheiro) para a aliciadora “Anne”, não sabendo precisar quanto viu várias notas de cem e de
cinquenta reais e que se tratava de um valor significativo. Também dissera que os valores
recebidos pela aliciadora não eram apenas pelos programas sexuais que as adolescentes
faziam, mas também para pagar o grande volume de drogas (maconha e cocaína) que ela
levava para dentro da CAHF, onde na ocasião também fora obrigada a usar drogas.
De acordo com as Conselheiras Tutelares a adolescente viu muitos homens passando
com armas de fogo quando ela estava no igarapé, além também de ver onde os mesmos
escondem as armas (pistolas, espingardas, etc) dentro da CAHF. Entretanto o fato mais
estarrecedor relatado pela adolescente foi feito à conselheira Silvia, a qual a adolescente teria
supostamente visto o corpo de uma outra adolescente morta: “eu vi quando eles passaram
com o corpo de uma menina”.
Após ter testemunhado com detalhes o funcionamento de parte de um esquema
criminoso cuja amplitude ainda não pode ser dimensionada, M.P depois da fuga passou a
sofrer ameaças de morte. Refugiada numa área de invasão conhecida como “Baixada
Fluminense” em Icoaraci, um local bastante perigoso, considerado área vermelha pela própria
polícia e também local para onde se refugiam muitos dos fugitivos do Complexo
Penitenciário, de acordo com informações dadas pela adolescente M.P. As ameaças, segundo
a adolescente, partiriam de um homem tatuado nas costas com o “Salmo 91”, o qual teria feito
a seguinte ameaça: “se tu falares, onde tu estiveres, é sal para ti”, seria o mesmo morador da
“baixada fluminense” com contatos com detentos da CAHF.
O conjunto desses elementos, conforme entendimento das Conselheiras Tutelares,
demonstram, uma ligação entre o kit-net mantido pela aliciadora “Anne” na “Baixada
Fluminense” e o tráfico de adolescentes, de drogas e de armas, para a CAHF, fatos
amplamente testemunhados pela adolescente M.P, razão pela qual vem a mesma sendo
ameaçada.
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Imagem 26: Deputado Carlos Bordalo (PT), relator da CPI em visita a Casa de Passagem em Belém.
Fonte: Carlos Boução

8.4 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO
ADOLESCENTE INFRATOR OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA: visita à Casa de
Passagem
Ao tempo em que os membros da CPI-TH deliberaram pela visita à Casa de
Passagem, feita no dia 04 de novembro de 2011, como diligência complementar investigatória
dos fatos envolvendo o aliciamento e recrutamento de adolescentes, para fins de exploração
sexual para a Colônia Penal Agrícola “Heleno Fragoso”, ocorre no país e no Estado do Pará
um intenso debate acerca das condições de atendimento socioeducativo preconizadas pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente.
As razões que mobilizam órgãos governamentais e entidades da sociedade civil se
explicam pelas condições negativas de vigência dos direitos humanos de contingentes
significativos da infância e da adolescência no país, em termos de a) expectativa de vida,
sobretudo da juventude que cada vez mais figura como vítima nos indicadores da violência; b)
saúde com índices preocupantes de gravidez precoce, DST´s e drogadição; c) acesso à cultura,
esporte e lazer, cuja falta de políticas públicas nesse nível e ausência de espaços e
equipamentos dessa natureza que provocam rebatimentos diretos sobre os demais níveis,
gerando fluxos em cadeia, pressionando o sistema de segurança e justiça, bem como o sistema
de atendimento socioeducativo.
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Os relatos apresentados pela equipe técnica da Casa de Passagem onde foi atendida a
adolescente M.P após posterior desligamento pelo Conselho Tutelar do Distrito do Outeiro
são ilustrativos da assertiva acima. De acordo com as profissionais que receberam os
parlamentares, tendo em vista a intensa demanda sobre a casa, as crianças e adolescentes ali
residentes são de dois grupos que convivem mutuamente: os que se encontram sob medida
protetiva e os que se encontram em razão do cometimento de ato infracional. O que quase
sempre gera conflitos entre os dois grupos comprometendo o sentido e a finalidade do
atendimento socioeducativo.
A despeito das condições dadas a Casa de Passagem, em que cumpre ressaltar a
notória experiência da equipe técnica, compromisso ético-político com os princípios do ECA
e a dedicação com as crianças e adolescentes residentes falta-lhes apoio. Conforme se pode
observar pelas fotos em anexo, a casa pela própria complexidade do serviço que presta, não
oferece a segurança necessária às crianças e adolescentes muitas em situação de ameaça. A
vulnerabilidade do local é flagrante o que coloca em risco não apenas às crianças e
adolescentes, mas igualmente seus profissionais.
Isso nos remete a situação da adolescente M.P que esteve sob os cuidados da equipe
técnica daquele abrigo. Importante ressaltar o relato da coordenadora da Casa de Passagem a
qual afirma, que a adolescente após a experiência traumática vivenciada na Colônia Agrícola
e as ameaças que vem sofrendo, encontra-se sob forte tensão emocional, configurando um
quadro de stress pós-traumático o que vem a prejudicar qualquer colaboração da mesma sem
o devido acompanhamento psicoterápico. Exemplo disso foi a negativa de reconhecimento da
foto da suposta aliciadora detida por uma guarnição no bairro do PAAR em Ananindeua.
Segundo a Psicóloga a situação emocional da adolescente compromete e prejudica a sua
capacidade julgamento e reconhecimento nesses casos, devendo ser, portanto, relativizada as
afirmações dadas pela adolescente nesse contexto em que ela se encontra.
A função da Casa de Passagem deve ser compreendida dentro do contexto de um
regime de atendimento socioeducativo, amplo, integrado nos termos do princípio da proteção
integral, fundante da Constituição e do ECA, corolário da concepção universal e
interdependente dos Direitos Humanos. Nesse sentido, a Casa de Passagem deve estar,
portanto, integrada a uma rede de suporte socioeducativo no âmbito educacional, assistencial,
de saúde, justiça, cultura etc. O que não ocorre. Muitos dos adolescentes residentes são
diagnosticados como dependentes químicos e por essa condição já cometeram atos infracionais
ou encontram em situação de ameaça em razão de contextos associados ao tráfico.
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À falta de uma rede atenção de serviços de saúde e assistência ao usuário de álcool e
outras drogas no SUS e SUAS, constitui uma ausência sentida num momento em que a
sociedade brasileira é assolada pela epidemia do uso abusivo de álcool e outras drogas e
assiste apenas a conduta reativa do Estado através das ações policiais de enfrentamento ao
tráfico, sem o devido acompanhamento do grave problema de saúde mental que atinge um
contingente significativo da população brasileira e paraense em particular.
No âmbito do atendimento socioeducativo essa ausência é sentida de maneira mais
acentuada considerando que durante o acolhimento, qualquer plano terapêutico só terá êxito
se dispuser de uma retaguarda ambulatorial ou medicamentosa para as hipóteses de crise de
abstinência, além de programas de atendimento à família, reinserção produtiva, cultura,
esporte, lazer que possibilitem a ressignificação e retomada dos projetos de vida numa
perspectiva transformadora da própria vida.
Em se tratando de alta complexidade, a situação de crianças e adolescentes em conflito
com a lei ou em situação de ameaças os recursos são poucos, insuficientes para fazer frente as
demandas oriundas de uma sociedade opressiva e desigual. Por vezes, afirmam as
profissionais, nos plantões da casa não possível é admitir mais adolescentes, tendo em vista a
superlotação, e sendo a Casa de Passagem um abrigo de transição ela perde essa função na
medida em que não consegue dar vazão a sua clientela, quando os outros órgãos do mesmo
sistema não conseguem igualmente cumprir o seu papel, quais sejam colocar em família
substituta, Liberdade Assistida ou reintegrar a família de origem.
O que se verifica no encontro com os profissionais da Casa de Passagem revelado a
partir do presente caso é que ainda o sistema de atendimento socioeducativo não se
estabeleceu de todo, na sua inteira complexidade: filosófica, política e infraestrutural, nem tão
pouco ganhou o imaginário da sociedade para o princípio da proteção integral de crianças e
adolescentes, nesta ainda subsistem práticas de intolerância e que se articulam em discursos
morais vociferantes.
8.5 O COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE AMERICANO E A CRISE DA SEGURANÇA
PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
De fundamental importância as afirmações aqui levantadas quando comparadas com
os números da criminalidade que assola a região metropolitana de Belém e a incapacidade do
sistema de segurança e justiça em fazer frente ao descalabro em que se tornou o referido
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flagelo. Quando observado o modus operandi dos agentes do crime de extermínio observa-se
um fio condutor que encontra em “Heleno Fragoso” o lugar perfeito para abrigar criminosos
dessa estirpe sem que se levante qualquer suspeita. Afinal, qual outro lugar melhor para se
esconder senão um presídio, segundo o qual, ao menos em tese, todos já estariam cumprindo
pena, saem, cometem seus crimes (em Marituba, Ananindeua, Belém dentre outras cidades) e
voltam?
O método sempre mantém a mesma similitude, duas ou três pessoas, com uso de
moto, surpreendem a vítima e fazem certeiros disparos e fogem impunes. A Polícia, por sua
vez, após chegar ao local para proceder ao levantamento da cena do crime, dá sempre a
mesma explicação: acerto de contas do tráfico ou assalto. Caso não seja registrado, não tem
inquérito policial aberto, assim se encarrega de que o crime não integre as estatísticas da
violência, a impunidade agradece.
Desmoralizado o aparato da segurança pública e do Poder Judiciário, a criminalidade
encontra fôlego cada vez mais renovado para avançar sobre a cidadania, a democracia e o
Estado de Direito, deixando um rastro de violência em escalada crescente, com respostas cada
vez mais irracionais isso quando não negligencia o fato.

Imagem 27: Alojamento de presos na Colônia Heleno Fragoso, observado, em visita da
CPI do Tráfico Humano
Fonte: Arquivo ????????
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8.6 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO
Além de investigar os fatos ocorridos com a Adolescente, às respectivas comissões
procederam com a visita as dependências da carceragem da Colônia Penal Agrícola nos
espaços onde vivem os presos. O que se viu foi à face dantesca da crise estrutural do sistema
penal paraense.
Dormem uma parte dos detentos num espaço que antes eram destinados para criação
de búfalos em razão de um incêndio ocorrido anos antes em um dos alojamentos que antes os
abrigava, ali foram construídos alojamentos com madeiras de refugo e telha de fibrocimento
com zinco. O que era pra ser emergencial e nunca sequer um paliativo, tornou-se de certo
definitivo, visto que já se passaram anos sem que se fizessem as mudanças exigíveis pelas
regras internacionais mínimas da ONU para as prisões, além dos Direitos Constitucionais e
constantes da Lei de execuções Penais, em suma, o que se verificou foi uma situação
criminosa, indigna e degradante.
Os presos de outro alojamento, este de alvenaria, com o bebedouro dentro do
banheiro, as divisórias eram feitas por lenços. Ambientes sujos e sem ventilação, propício
para a disseminação de doenças e insetos pela falta de higiene, era visível a superlotação, o
que pode ser verificado no anexo de fotos.
A situação que se presenciou, atualmente já começaram a ser enfrentadas pelos
governo, cite-se o exemplo da construção do muro de entorno da colônia e os novos
alojamentos, contudo ainda há muito a fazer. As frequentes fugas relatadas diariamente são
respostas às condições desumanas e degradantes a que são submetidos os presos daquele
estabelecimento penitenciário. Basta lembrar, que após o presente caso, há pouco tempo a
colônia penal voltou a ser alvo de noticiário negativo com a contestação de casos de tortura de
mais de 400 (quatrocentos detentos), pelo Comitê Estadual Permanente de Combate a Tortura.
Outra denúncia frequente recebida foi de que na Colônia há muitos presos que já
cumpriram boa parte de suas penas, e que poderiam estar em liberdade. A respeito desta
reclamação procuramos a Vara de Execução Penal, onde fomos muito bem recebidos
pela Dra. Maria de Fátima Alves da Silva – Juíza da 1ª Vara de Execução Penal.
A magistrada nos informou que “Sob a sua jurisdição tem uma média de 3 (três) mil
presos, espalhados em 19 (dezenove) casas penais”. Relatou que quando assumiu a 1ª Vara
de Execuções Penais existiam processos em duplicidade. Com a atuação do CNJ junto a esta
vara realizaram três ações. Sendo que o primeiro foi o Mutirão Carcerário, em outubro.
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Durante o Mutirão Carcerário verificou-se que a SUSIPE não tinha o controle de
quantos presos possuía nas suas carceragens. A partir daí começou um trabalho de
reestruturação, tanto da Vara quanto da questão dos apenados. Foi detectado que um mesmo
apenado possuía vários processos dentro da Vara de Execuções, auferindo benefícios de
forma diferenciada, sendo que não estavam somadas todas as penas correspondentes aquele
apenado.

Imagem 28: Reunião na 1ª Vara de Execução Penal, com a Juíza Maria de Fátima Alves da Silva.
Fonte: Carlos Boução

A Juíza explicou que foi feito um levantamento de todos os presos, de cada processo e
unificaram todos aqueles que tinham duplicidade. Sob sua direção foi constituída uma nova
forma de trabalho, antes o processo ficava aguardando o advogado, que o defensor público ou
que o servidor requeresse o benefício. Os processos eram juntados no que dizia respeito ao
mesmo apenado, encaminhados ao “setor de cálculo” e feito uma soma com a unificação de
todas as penas correspondentes a cada apenado que está sob a jurisdição daquela vara.
Nessa reestruturação houve prioridade a Colônia Agrícola, tendo em vista a conhecida
deficiência daquela casa, além da quantidade de fugas que lá ocorriam. Com o cálculo de
liquidação de pena, passaram os apenados a ser organizados segundo a data de cumprimento
da pena e de acordo com a referida data passam a ser apreciados, caso não tiverem na
pendência de nenhum documento, mas não dependem mais de advogados. A magistrada
garantiu perante a comissão que todos os processos da Colônia Agrícola foram feitos cálculos,
foram concedidos os benefícios que estavam pendentes de apreciação.
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O que se verificou é que existe um descontrole total, uma situação caótica, com festas,
farras, bebidas, prostituição de meninas e drogas. Aquela casa penal não tem nenhum
controle. Os presos saem e entram a hora que querem. Os presos saem pra comprar coisas da
rua e voltam a qualquer hora do dia e da noite, Pois não há barreiras que os impeçam. Foi o
que também afirmou a Magistrada.
Fato igualmente corroborado por outros apenados que concordam que a droga corre
solta. No depoimento do acusado de abusar da adolescente, o mesmo confirma que circula
droga no presídio, “vende, não sei se ainda tá vendendo, mas de vez em quando vem gente e
vende”.
A visita à 2ª Vara das Execuções Penais foi de fundamental importância para
análise e entendimento tanto das questões trazidas pelos detentos, quanto para
compreensão da situação carcerária em que se encontram inseridos, por isso são elucidativas
as declarações prestadas pelo Titular da 2ª VEP Dr. João Augusto de Oliveira Jr.
Importante registrar que a Colônia Penal Agrícola “Heleno Fragoso” é o único
estabelecimento penal para condenados do regime semiaberto da Região Metropolitana de
Belém (que detém 50% da população carcerária de condenados do Estado). Tal fato por si só
já torna a tarefa a que incumbe àquela instituição prisional inviável do ponto de vista prático,
o que explica de certa maneira a estimativa de aproximadamente 1000 (mil) fugas/ano
daquele estabelecimento prisional, segundo o magistrado. De acordo com o Exmo. Juiz
daquela Vara de Execuções Penais, caso fosse aquela população dividida em quatro partes
iguais, de acordo com os antecedentes, personalidade e faixa etária, o que cumpriria o direito
de classificação e individualização previstos na Lei de Execuções Penais e na Própria
Constituição ter-se-ia um considerável avanço na consecução dos objetivos a que se destina a
aquela instituição e de pronto o cumprimento da legalidade e o respeito à dignidade do preso.
Igualmente chama a atenção o magistrado para o cumprimento do art. 32 da ADCT da
Constituição do Estado do Pará o qual prevê:
Art. 32. A partir da promulgação desta Constituição e no prazo de sessenta dias, uma
comissão especial de cinco membros será formada por representantes do Poder
Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil-Seção Pará, Ministério Público, Sistema
Penal e Poder Legislativo, sob a coordenação deste último, com o objetivo de
proceder ao levantamento da população carcerária do Estado, visando a definir a
situação processual de cada interno, para as providências que se fizerem necessárias.

88

Imagem 29: Reunião com o juiz da 2ª Vara das Execuções
Penais, João Augusto de Oliveira Jr.
Fonte: Carlos Boução

A previsão constitucional alhures tem sua justificativa numa clara consciência éticopolítica quanto a já existente situação caótica do sistema carcerário do Estado à época, a qual
perdurou ao longo do tempo.
Lembra-nos o magistrado que “a ‘situação processual’ não encerra somente o processo
de execução judicial em si, mas pelo caráter híbrido da atividade da execução penal, onde se
tem o processo de execução sob a direção da autoridade judiciária e a custódia do apenado
sob os cuidados do Poder Executivo, através da SUSIPE, que deve ter garantido os direitos
previstos na LEP (educação, saúde, religião, assistência material social e jurídica) que são a
materialização do princípio da dignidade da pessoa humana.” Tanto a ausência no
cumprimento do mandamento constitucional caracteriza inconstitucionalidade por omissão,
quanto à inobservância da LEP, demonstra violação aos direitos do preso e ofensa a sua
dignidade.
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9 TRÁFICO INTERNO PARA FINS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTOJUVENIL – O CASO DOS ADOLESCENTES JOGADORES DE FUTEBOL

Após denúncia feita ao Conselho Tutelar de Praia Grande/SP em 26 de abril de 2011,
foram encontrados em uma casa no Bairro Aviação nove adolescentes, com idades entre 16 e
17 anos, em condições precárias de acomodação e higiene.
Outro fato da mesma natureza em Santos também no litoral paulista foi possível
descobrir 11 garotos vivendo em condições subumanas. Em ambos os casos, a maioria dos
adolescentes era de paraenses, das regiões sudeste e sul do Estado.

Imagem 30: Reunião com Juiz em Praia Grande, Carlos Cabrera, litoral de Santos em São Paulo.
Fonte: Carlos Boução
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De acordo com Francisca do Nascimento, ao ouvir o filho M., então com 15 anos,
dizer que faltava comida no “alojamento” montado pelo “olheiro” Ronildo Borges de Souza
para os meninos foram do Pará para Santos com a promessa de disputar campeonatos,
respondeu: “Para você jogar bem, você tem que se alimentar direito.” Tratava-se dos
campeonatos paulistas Sub-15 e Sub-17 vestindo a camisa da “Briosa”, a Portuguesa Santista,
time centenário de segunda divisão do litoral de São Paulo.
Os doze meninos de famílias pobres do Pará foram recrutados por Ronildo, que obteve
procurações dos pais o habilitando a negociar qualquer tipo de contrato para os garotos, sem,
no entanto, transferir-lhe a guarda legal nem fixar condições para que fossem para Santos com
o “técnico”, cujo diploma de treinador obteve em curso de 36 horas de aulas teóricas,
oferecidas pelo Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol do Estado de São Paulo.
O sonho de se tornar um “Ganso” ou um “Pará”, dos jovens de famílias humildes de
origem paraense, fez bater o coração de pais e filhos e confiar no vizinho que visitava as
escolinhas de futebol em busca dos meninos com maior potencial.
Hamilton de Abreu, pai de D, conta que Ronildo era conhecido por levar garotos para
jogar no Sudeste: “Ele conversou muito bem, mostrou outros jogadores que tinham ido para o
Cruzeiro, o Atlético, então a gente confiou, Nosso menino queria muito ir, também
influenciado pelos colegas, pela promessa de chegar lá e começar a jogar. Como aqui não tem
oportunidade, resolvemos deixar”, declarou o pai que via a situação como uma chance do
filho realizar seu sonho.
Os meninos foram inscritos para participar do campeonato infantil da Federação
Paulista de Futebol pela Portuguesa Santista, como prometera Ronildo, mas aos poucos os
telefonemas se tornaram preocupantes para os pais. “Chegou um momento que ele começou a
ligar para cá: ‘Pai, a gente não está passando muito bem aqui, está faltando comida’”, diz
Hamilton. Assim como outros pais, ele afirma que enviava mensalmente uma quantia de R$
350 a Ronildo para a manutenção de seu filho em Santos.
No dia 2 maio de 2011, depois de uma denúncia anônima, o Conselho Tutelar da Zona
Leste de Santos visitou o número 90 da Rua Bassin Nagib Trabulsi, onde viviam os doze
meninos no apartamento da zeladoria, uma “espécie de mini-kitchenette” de 40 metros
quadrados no alto do prédio. De acordo com a declaração prestada ao Promotor da Infância e
Juventude de 2011, a situação era “bastante precária, mobiliário em péssimo estado e falta de
limpeza e higiene em todos os cômodos. Observa-se que não havia alimentos e quando
questionado o Sr. Ronildo nos respondeu que iria providenciar”.
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No dia seguinte o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública contra a Associação
Atlética Portuguesa e Ronildo Borges de Souza exigindo do clube que parasse de utilizar os
adolescentes em partidas oficiais ou treinamentos até que estivessem sob guarda de pessoa
responsável, com a documentação em Santos regularizada, e matriculados na escola – direitos
assegurados pela Lei Pelé. Do mesmo modo pedia a transferência imediata dos garotos para
hotéis e o pagamento dos custos para os que quisessem voltar para casa, sendo “impossível
condescender que os jovens permaneçam em condições tão precárias, onde sequer recebem
alimentação”.

Imagem 31: Empresária paulista de jovens atletas paraenses chora em depoimento a CPI.
Fonte: Carlos Boução

A ação civil foi acolhida pelo Juiz da Infância e Juventude, Evandro Renato Pereira,
que emitiu mandados de citação e intimação para Ronildo e o clube santista. Dois meninos
preferiram voltar para as casas dos pais e os outros dez foram transferidos para a Pensão
Capelinha, 30 reais a diária incluindo as refeições, ainda assim melhor do que o apartamento
sem ventilação e a ração de “frango e milharina (flocos de milho pré-cozidos)” que, segundo
um dos pais, era a única coisa que os meninos comiam.
No dia 13 de fevereiro deste ano, o juiz considerou em parte procedente a ação do
Ministério Público, fixando multa de R$ 50.000,00 por atleta em formação alojado
precariamente e condenou “os réus a não inscreverem ou intermediarem de qualquer forma a
inscrição de atletas em formação não residentes na Baixada Santista na Federação Paulista
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de Futebol sem que estejam matriculados, alojados adequadamente e recebam assistência
médica, odontológica e psicológica; bem como garantia de retorno aos pais”. Não
considerou procedente, porém, a denúncia de Tráfico de Pessoa de acordo com o Protocolo de
Palermo – que fixa as regras internacionais para esse crime – por considerar que não se
configurava esse tipo de crime.
O juiz também rejeitou a defesa da Portuguesa, que contestou a ação civil do
Ministério Público alegando ser “parte ilegítima” pois “terceirizou a exploração da atividade
de futebol amador ao Sr. Fernando Cezar de Matos, o qual passou a ter integral
responsabilidade pelo desenvolvimento deste departamento”. “Se transferiu a terceiro
(Ronildo) tal tarefa, continua sua (de Fernando) a responsabilidade de supervisionar as
atividades por ele desenvolvidas”, diz a contestação, concluindo que o clube não teria
“qualquer relação entre os fatos apurados”.
A interpretação dada pelo juiz do feito foi a seguinte: “Se vieram para Santos e estão
inscritos na Portuguesa Santista, é o clube em última instância que deve assegurar a eles
todos os direitos da Lei Pelé e do ECA, sem prejuízo da ação regressiva contra pessoas”. E
determinou: “Todos aqueles que de uma forma ou outra aproveitaram desse deslocamento
ilegal de adolescentes para Santos, com vistas a aferir alguma vantagem futura esportiva ou
comercial são responsáveis solidariamente por indenizar os adolescentes de todos os
prejuízos […]. O clube por conta própria ou por terceiros não deve estimular que
adolescentes cruzem o país se aqui não tiverem ótimas condições de desenvolvimento”.
E, referindo-se a Ronildo, que apresentou as procurações dos pais, os certificados de
matrícula dos adolescentes na escola (sem notas ou avaliação de presença) e contas de
supermercado em sua defesa, disse o juiz: “Não se pode aceitar que pessoas ligadas ao clube
ou empresários com interesses comerciais sejam guardiões dos adolescentes […]. A figura do
guardião é afetiva e desinteressada, não empresarial”.
Tais fatos levaram a CPI-TH a instaurar um amplo procedimento investigatório, com
tomada de depoimentos de empresários, treinadores de categorias de base, dirigentes de
clubes de futebol, radialistas, atletas e outros no que se constatou:


A existência de redes de aliciadores que agem no recrutamento de jovens talentos
esportivos (peneiradas), através de falsas promessas mediante procurações, contratos com
cláusulas absolutamente desvantajosas, nulos de pleno direito;



Alojamentos insalubres, falta de matrícula escolar, falsificação de documentos, abandono de
adolescentes em diversas situações, maus tratos dentre outros abusos e violações de direitos;
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A falta de uma política, articulada com a educação formal e o apoio a carreira de atleta
criam as condições para atuação do tráfico nessa área.
Em audiências públicas realizadas por esta CPI, onde foram ouvidos entre outros o

Presidente da Federação Paraense de Futebol, diversos treinadores de Base dos clubes
paraenses, que foram unânimes em afirmar que existe no Estado do Pará, uma rede de
aliciadores que se deslocam para o Estado do Pará apresentando-se como representantes de
grandes clubes de futebol, promovem modalidades de triagem (peneiradas) em campos do
subúrbio em municípios do interior do Estado, posteriormente levam esses adolescentes,
manipulando sonhos de serem jogadores famosos, a exemplo dos paraenses: Giovane, Paulo
Henrique Ganso dentre outros, com autorização dos pais, através de procurações dando
amplos poderes ao suposto representante, inclusive o de levá-los para fora do país.

Imagem 32: Visita a moradia que abrigava jovens atletas paraenses em Praia Grande-SP.
Fonte: Carlos Boução

No destino, são confrontados com outra realidade. As condições prometidas aos
garotos de alojamento e alimentação, não são cumpridas, o que se pôde constatar, inclusive
quando do deslocamento da CPI-TH ao Estado de São Paulo, especificamente a Praia Grande
e Santos/SP, foram adolescentes passando por várias privações fome, 14 adolescentes
amontoados em um apartamento de dois quartos, sem frequentar a escola dentre outras
violações de direitos.
Em depoimento prestado à CPI-TH em 21.06.2011, o Dr. Roberto Hesketh Cavaleiro
de Macedo Júnior, Agente FIFA/CBF credenciado, esclareceu inúmeras questões afetas ao
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mundo do futebol, sobretudo, a dimensão ‘negocial’ e a conjuntura atual pela qual passa o
futebol brasileiro e paraense em particular.
Na qualidade de agente FIFA, único agente credenciado na região norte, intermedia
contratos de jogadores profissionais de futebol o que não inclui atletas menores, das
categorias de base.
Os clubes paraenses estão atravessando um período delicado, de penúria e isso abre as
portas para pessoas de fora virem buscar os jovens talentos do Estado, vez que não se
consegue oferecer o que lhes é oferecido lá fora, no sul e sudeste do país, estrutura de
treinamento, acompanhamento médico, dentário, alimentação e suporte de alto rendimento
esportivo.
Nos grandes clubes brasileiros a base dos times é muito heterogênea sendo composta
por jogadores de todo o Brasil, o Santos Futebol Clube, por exemplo, aproximadamente
apenas 5 % (cinco por cento) sejam do Estado de São Paulo ou da cidade de Santos
propriamente dito, a grande maioria vem das clínicas, que são chamadas de peneiradas, que
por sua vez ocorre em todos os grandes clubes do Brasil. No caso do Estado do Pará, um
jogador de 16 anos assina contrato para ganhar um salário mínimo, mas ele pode valer
milhões de reais e até de dólares, então é compreensível o desejo de tentar a sorte nos grandes
clubes do Brasil e até do exterior.
Confirmou o depoente que de fato muitos garotos que são levados do Pará são
abandonados quando não conseguem ter sucesso, devendo tal prática ser combatida.
A legislação que trata da comercialização e legalização de atletas é a Lei Pelé,
recentemente alterada e que segundo esta mesma lei, é nulo de pleno direito qualquer
instrumento de caráter profissional firmado com atletas menores de 18 anos. Contudo a Lei
Pelé, numa contradição, segundo o depoente, permite que um jogador de futebol de 16 anos,
com a intermediação (assessoria) de alguém, seja contratado profissionalmente. O Agente
FIFA por seu turno não pode intermediar negociações com menores de 16 anos, sendo tais
procurações sem valor algum.
O depoente já testemunhou contratos absurdos, com cláusulas que penalizam os pais
desses atletas menores (multa rescisória de até um milhão de reais), num contrato de um
garoto de apenas 15 anos, tal previsão se reveste de verdadeira aberração, não havendo
registro por parte da CBF, contratos que contenham multas rescisórias com esses atletas.
Recomenda o depoente que toda negociação deve ser através do Agente FIFA/CBF
credenciado, nos termos dos estatutos da FIFA devendo esta impor tal obrigação, com
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respectiva aplicação de multa ao clube que firma contrato sem a intermediação do agente
credenciado.
No Brasil são 360 (trezentos e sessenta) Agentes FIFA/CBF credenciados ao todo
atuando, sobretudo, nas regiões sudeste (RJ e SP)
Sobre o presente caso é importante fazer as seguintes reflexões. O futebol, por causa
da próxima copa do mundo a ser realizada no Brasil, e também e virtude das olimpíadas, tem
atraído muitos investimentos, e, por isso, muitas pessoas de bem, sérias; vêm ao estado do
Pará cata de talentos, mas também ocorre de uma legião de pessoas desonestas atuarem na
exploração de adolescentes aproveitando-se do momento presente.
O desejo de fazer parte dos “escolhidos”, que conquistam uma nova condição social
no futebol, é o principal fator para que pais e filhos caiam em armadilhas como essa que
vitimou os meninos da Briosa.
“A maioria dos atletas que jogam em clubes de destaque vem de outros estados.
Muitos são convencidos por oportunistas a entrar nessa aventura, sem nenhuma estrutura”,
explica o ex-craque Raí Souza Vieira de Oliveira, um dos criadores da Fundação Gol de
Letra, que desenvolve atividades culturais e educativas com crianças e jovens de baixa renda.
Mesmo os que conseguem realizar seus sonhos muitas vezes têm sua formação
prejudicada pela profissionalização precoce, estimulada por famílias e clubes. “Eles esperam
que dali saia um atleta, e só. Com isso fica faltando o outro lado, que é a formação, a
orientação e a educação”.
Ainda adolescentes, os jogadores disputam uma vaga nas categorias de base de clubes
profissionais, tentando se destacar nos campeonatos estaduais. O Santos FC, por exemplo,
realiza quase toda semana uma peneira (teste técnico) em alguma cidade do Brasil, onde são
avaliados até 500 meninos de 10 a 17 anos. Em 2011, 30 mil garotos passaram por testes do
clube.
Além disso, muitos chegam através de agentes ou empresários que têm contato com
integrantes da equipe de grandes clubes e oferecem os meninos para fazer testes ou jogar em
campeonatos juvenis. Em alguns casos, essa função é “quarteirizada”, como ocorreu com
Ronildo, contatado por Fernando Cezar Matos que prestava um serviço terceirizado para a
Portuguesa Santista, como responsável pelo Departamento Amador do clube.
“É comum os jovens chegarem aos clubes com 12 anos e ficarem até os 20 para se
tornarem jogadores profissionais. Mas acabam não sendo utilizados no profissional, e vão
fazer o que da vida? Não estudaram, não têm diploma, não têm absolutamente nada”, diz
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outro ex-jogador, o Neto (José Ferreira Neto), comentarista da Rede Bandeirantes de
Televisão.

Imagem 33: Deputados ouvem jovens atletas e pais em Marabá.
Fonte: Carlos Boução

9.1 COPA DO MUNDO: a nova miragem
O sonho de se tornar jogador de futebol torna-se palpitante com a proximidade de
grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que acontecerão no Brasil nos
próximos quatro anos. “Os grandes eventos esportivos geram a ilusão de que ser jogador de
futebol é uma possibilidade de realização profissional acessível”, afirma Renato Mendes,
coordenador do Programa Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Para Mendes, essa ilusão pode expor os adolescentes a riscos mais graves do que os
maus tratos sofridos pelos adolescentes paraenses em Santos, principalmente por estarem
afastados do convívio com a família. A ausência dessa rede de proteção no trato com outros
adultos favorece abusos, incluindo a exploração sexual. “Isso costuma acontecer com
frequência nesse tipo de relação de poder”, diz ele. “O adolescente se perde na relação de
autoridade e afetividade porque ele sabe que depende dessa pessoa para realizar seu sonho”.
A OIT defende uma revisão no sistema de seleção e de organização das categorias de
base de todos os clubes de futebol do Brasil, de modo a se evitar que a criança se converta em
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objeto, com vistas a vincular os centros de treinamento de talentos às escolas, mais
precisamente ao Ministério da Educação.
Em março deste ano, o Ministério Público do Estado de São Paulo apelou da decisão
no caso da Portuguesa Santista. Segundo os promotores, além de violar o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) e a Lei Pelé, o caso deve ser enquadrado como tráfico de pessoas
para fins de exploração do trabalho, o que não foi contemplado na sentença do juiz.
Segundo o MP o tráfico se configura a partir da forma como os meninos foram
recrutados no Pará, através de um “discurso sedutor para que as vítimas, sob múltiplos
aspectos vulneráveis, abandonassem seus lares e fossem tentar a sorte em distante local”. O
tráfico interno de pessoas tem pena prevista de três a oito anos de prisão, além de multa ao
agente aliciador – no caso, Ronildo.
Na contestação, o Ministério Público também chama a atenção para a necessidade de
“desvendar a cortina de invisibilidade que permeia a prática de tráfico de seres humanos”.
“Muitos jogadores que vêm de outros estados tentam a sorte na Portuguesa Santista porque
imaginam que um dia terão chances em times maiores como o Santos FC” afirmou o
promotor Carlos Alberto Carmelo Junior.
A manipulação de sonhos de adolescentes torna difícil para os pais impedir que os
filhos se lancem à aventura. Francisca, por exemplo, tentou trazer o filho de volta assim que
soube que ele não se alimentava direito, mas enfrentou a resistência do rapaz, deslumbrado
com a oportunidade de jogar em São Paulo. “Ele sonha em ser um grande profissional,
ganhar muito dinheiro, ter uma boa vida, mas o que eu sonho para ele é estudar e se
formar”, afirmou a mãe.
O desejo de jogar em São Paulo, porém, faz com que alguns desses garotos esqueçam
as dificuldades que passaram em Santos. “Fiquei dois meses na capital disputando amistosos e
depois fui morar em Santos, onde joguei o Sub-15 pela Portuguesa. Valeu a pena”, diz F., que
retornou ao Pará em julho de 2011. “Quando eu voltei para casa, ficamos felizes e tristes ao
mesmo tempo. Estou tentando voltar para Santos o mais rápido possível”, relatou o
adolescente.
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10 A QUEM INTERESSA COMBATER O TRÁFICO DE PESSOAS?

Imagem 34: Em Breves, reunião com religiosas, conselheiros tutelares e lideranças
políticas, sindicais e comunitárias. Prática constante nas visitas dos deputados.
Fonte: Carlos Boução

O tráfico de pessoas é antes um problema social do que um problema de segurança
pública. Problemas sociais são enfrentados com políticas públicas, que, por sua vez,
pressupõem o interesse do Estado em investir em programas e projetos que se revertam para a
melhoria de vida da população. A questão sempre presente em relação ao tráfico de pessoas é:
o Estado tem esse interesse?
O tráfico de pessoas nunca foi considerado um problema de governo no Brasil até que
a Organização dos Estados Americanos encomendou uma pesquisa sobre tráfico de mulheres,
crianças e adolescentes para fins de exploração no Brasil (a PESTRAF, que será mencionada
ao longo do relatório), que evidenciou a existência do problema em todo território brasileiro
(HAZEU, 2008).
Segundo Marcel Hazeu, pesquisador da ONG Só Direitos, olhando para o tráfico de
pessoas a partir de uma lógica econômica e de amenização de problemas sociais, ele se
apresenta até como uma “solução”. Mulheres, mães jovens e solteiras, pobres e sem
perspectivas deixam o país e “desaparecem” como problema social, e ainda enviam dinheiro,
ganho a duras custas, ao Brasil para ajudar sua família, garantindo a entrada de dinheiro no
país e a melhoria de vida da sua família.
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Estima-se cifra de cerca de três milhões de emigrantes, dos quais boa parte vive
ilegalmente no exterior. Mesmo encontrando situações concretas de privações, eles
conseguem remeter para seus familiares no Brasil cerca de US$ 6 bilhões por ano.
Nos países receptores os governos também não se mostram muito preocupados com o
tráfico de pessoas. A exploração do seu trabalho garante o funcionamento de setores
econômicos que lucram e não conseguiriam funcionar com trabalhadores bem remunerados,
de acordo com os patamares trabalhistas vigentes, que exigem a garantia dos seus direitos. O
mercado de sexo, o trabalho doméstico, a confecção de roupas baratas, a coleta agrícola etc.
sustentam-se na exploração de estrangeiros sem direitos e impedidos de ir e vir. Os
governantes não contam com seus votos e sim com aqueles que se aproveitam deles, como os
exploradores e consumidores.
Evidência disso é que a Convenção da ONU sobre a Proteção de todos os
Trabalhadores Migrantes e seus Familiares, de 1990, não foi ratificada por nenhum dos
principais países de destino da migração internacional. Países como Portugal, Espanha, Itália,
Suíça, França, Holanda, Estados Unidos, Guiana Francesa e Suriname, grandes receptores da
mão-de-obra brasileira traficada, não ratificaram. Nem mesmo o Brasil ratificou essa
Convenção.
As pessoas traficadas são invisíveis no lugar de origem e de destino. Tratar-se-ia de
uma lógica de mercado, em que todos sairiam ganhando – até mesmo as vítimas, que
geralmente não se vêem como vítimas.
Os migrantes indocumentados assumem tarefas que, se não fossem eles, teriam que ser
assumidas pela sociedade; com eles, os custos são muito menores. Em regra, trabalham mais
por salários inferiores, não são sindicalizados e não reclamam do fato de não terem as mesmas
vantagens dos outros. Segundo a Chame, organização não-governamental da Bahia, 400
“bailarinas” brasileiras, sem direito de permanecer na Suíça, contribuem por ano com 1
milhão de francos para a previdência daquele país, sem poder usufruir dela.
Conforme apresentação feita por Jaqueline Leite, da Chame, em Belém/2006, um
economista suíço explicou que traficar mulheres para a prostituição na Suíça é bom para a
economia de lá, porque, além das contribuições à previdência, os clientes deixam de viajar
para o exterior em busca de mulheres exóticas e gastam seu dinheiro dentro do país.
Conforme Hazeu e as ONGS: Só Direitos/PA, Chame/BA e Consórcio Projeto
Trama/RJ, há uma íntima relação entre a existência de exploração sexual e tráfico de pessoas
de um lado e o modelo de desenvolvimento de outro. A região amazônica, por exemplo, sofre,
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desde a época da borracha até os dias de hoje, da lógica dos modelos de desenvolvimento
econômico (extração e exploração dos recursos naturais, grandes projetos de energia e de
infra-estrutura) e de políticas de segurança nacional.
No decorrer de cada plano de investimento, traficantes se organizavam para aproveitar
da necessidade de deslocamento de homens e mulheres, a maioria proveniente e famílias
pobres, massacradas pela seca, conflitos de terra e péssimas condições de vida em outras
regiões do País. Instalou-se a lógica do aviamento, do trabalho escravo e do tráfico de
pessoas. Cada incentivo e investimento para mineração, extração de minérios, madeira ou
outros produtos da floresta, abertura de estradas, hidrelétricas etc., produz o efeito colateral de
incentivo ao tráfico de pessoas.
O investimento em atividades econômicas que não visam a melhoria de vida da
população local, cujos lucros e ganhos são para terceiros (fora da região), que provocam e
precisam do trabalho temporário e de migrantes, que não investe no recrutamento ordenado e
na formação de mão-de-obra local, que prioriza trabalhadores do sexo masculino, juntando
um contingente de homens trabalhadores sem suas famílias, abre caminho para o crescimento
do mercado de sexo, organizado por meio da exploração sexual e do tráfico de mulheres,
crianças e adolescentes.
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11 ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO
DE PESSOAS

Imagem 35: Audiência com a ministra Maria do Rosário da secretaria de Direitos
Humanos em Brasília no Ministério da Justiça.
Fonte: Carlos Boução

A fonte de análise se deteve nas informações coletadas durante os trabalhos da CPI,
pesquisa documental, somadas as coletas de dados advindos de levantamentos bibliográficos e
repostas advindas das solicitações aos órgãos oficiais do Estado. Tal análise, buscou
identificar os princípios que norteiam a implementação das políticas públicas e a sua execução
nestas esferas, o aspecto de interação/integração e diálogos destas políticas, bem como, a
complementaridade na execução, ou seja, trabalho em rede, é fundamental, para o
enfrentamento deste tipo de crime, promovendo articulação entre tais programas e ações
enquanto Rede de Proteção Social.
Para CASTELLS (2008), redes são conjuntos de nós interconectados, são estruturas
abertas capazes de se expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que
consigam comunicarem-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os
mesmos códigos de comunicação, como por exemplo, valores ou objetivos de
desempenho. CASTELLS (2008) afirma ainda que as redes se constituem a nova
morfologia das novas sociedades. (CRUZ, 2009, p. 28)

É com esta concepção de rede que compartilha o fluxo de informações contínuo, que
necessitam ser elaboradas e atualizadas, a fim de legitimar e reforçar a importância das ações
desenvolvidas com vistas a fortalecer a cultura de valorização e proteção das crianças e
adolescentes, é que ao final apresentaremos recomendações baseadas nas seguintes questões
fundamentais.
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Direitos humanos como direitos de todos, respeitando as especificidades/diversidades e os
Pactos e Declarações Internacionais assinadas pelo Brasil;



A família entendida como núcleo social básico de sustentação afetiva e social;



Divisão de responsabilidades entre os entes federativos na rede de proteção social,
respeitando à descentralização político-administrativa e as competências específicas e
comando em cada esfera de governo.

11.1 POLÍTICA DE SAÚDE
A política de saúde e a política de assistência social compõem a rede de proteção
social brasileira, como dois dos tripés da Seguridade Social, que devem manter entre si
relações de integração, articuladas com outras políticas do campo social, voltadas à garantia
dos direitos e condições dignas de vida.
Nesse item, vale ressaltar que ambas têm como base o paradigma da universalização
do direito à proteção social, que rompe com as ideias tutelares e de subalternidade, bem como,
preconiza a descentralização política administrativa que garante a participação da União,
Estados e Municípios na efetivação das políticas. Tanto o Sistema Único de Saúde, quanto o
Sistema Único de Assistência Social garantem a proteção ativa o que possibilita a análise
dessas políticas nas três esferas de governo.
Segundo Bravo (2006), o Sistema Único de Saúde (SUS) completou 22 anos, mas o
SUS real, destinado aos que não têm acesso aos subsistemas privados, está longe do SUS
constitucional, bem como, da Lei Orgânica de Saúde (1990) que tem como base a
universalidade, que ainda não se efetivou de fato, embora, seja possível se encontrar alguns
avanços, como o acesso da camada da população que antes não tinha direitos à saúde e o
controle social, dentre outros.
Vale ressaltar, que para o atendimento à saúde dos grupos vulneráveis: criança
adolescentes, mulheres, travestis dentre outros seria necessário promover ações tanto de
prevenção quanto de proteção, abrangendo os aspectos epidemiológicos, sociais, culturais,
ecológicos e psicológicos, para a formulação e a construção de políticas públicas adequadas.
Dada à exigüidade de tempo, buscamos nos deter no aspecto da violência como um
problema de saúde pública embasados na afirmação da Organização Mundial de Saúde (2002,
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p. 1) que considera “[...] que em todo o mundo, a violência vem se afirmando como um dos
mais graves problemas sociais de Saúde Pública”.2
Especificamente, nos casos de Violência da Exploração, Abuso Sexual e Comercial
que comprovadamente têm um alto impacto no adoecimento, no desenvolvimento físico,
mental e social dos indivíduos, transformando hábitos e comportamentos não só individuais,
como sociais, causando prejuízos a este público-alvo, que são visíveis pelo aumento dos casos
de gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, e desestruturação familiar.
Desta feita, considerando que o público vitimado por esta tipologia de violência deve
ser atendido pela saúde pública tanto no aspecto preventivo, quanto curativo, é que devem ser
solicitadas por esta CPI informações à Secretaria de Estado de Saúde (SESPA) voltada às
vítimas das diversas formas de violência sexual e fatores correlatos, a fim de possibilitar a
obtenção de maiores informações e a composição de um diagnóstico.
Nessa direção após coleta de dados no site da referida Secretaria, consta a existência
de uma Coordenação Estadual da Estratégia Saúde da Família/Agentes Comunitários de
Saúde (ESF/EACS), atores que julgamos fundamentais para a identificação e o atendimento
de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, principalmente na família, já
que dentre as suas competências está o trabalho no município, na comunidade e nas
residências, diretamente com as famílias.
Dentre as competências dessa coordenação, constam:


Contribuir para a reorientação do modelo de Atenção à Saúde, por meio do estímulo à
adoção das estratégias SF/ACS pelos serviços Municipais de Saúde.



Definir estratégias de implantação e/ ou implementação do programa.



Prestar assessoria técnica aos municípios em todo processo de implantação/ampliação,



Monitoramento e gerenciamento do Programa.

2

Segundo Minayo, a violência e os acidentes são problemas sociais, mas se tornam assunto de saúde pública no
conceito ampliado de saúde, e são temas que devem ser tratados intersetorialmente, e tem papel específico em
cada setor, Por ser um fenômeno sócio histórico, a violência não é, em si, uma questão de Saúde Pública e nem
um problema médico típico. Mas ela afeta fortemente a saúde:
• Provoca morte, lesões e traumas físicos e um sem número de agravos mentais, emocionais e espirituais;
• Diminui a qualidade de vida das pessoas e das coletividades;
• Exige uma readequação da organização tradicional dos serviços de saúde;
• Coloca novos problemas para o atendimento médico preventivo ou curativo; e
• Evidencia a necessidade de uma atuação muito mais especifica interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial
e engajada do setor, visando à necessidade dos cidadãos. (MINAYO, 2006, apud BRASIL, 2002, p. 1)
5 As pessoas vitimizadas, por sua vez, são traumatizadas pelo medo, pela vergonha, pelo terror. Elas reprimem
falar do assunto, mas sofrem de depressão, descontrole, anorexia, dificuldades nos estudos, problemas de
concentração, digestivos, fobias, sensação de estar sujo. (FALEIROS, 1997, p. 2)
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Disponibilizar aos municípios, instrumentos técnicos e pedagógicos, que facilitem o
processo de formação e educação permanente dos ACS.



Assessorar os municípios para implantação do Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB), como instrumento para monitorar as ações desenvolvidas pela ESF.



Assessorar tecnicamente os municípios no processo de implantação dos NASF.



Monitorar, acompanhar e avaliar a execução das ações dos NASF, conforme projetos
aprovados.
Contudo não se verifica nas atribuições da referida coordenação, diretrizes ou ações

voltadas especificamente à prevenção, identificação e atendimento em casos de tráfico de
pessoas. Em que pese haver um Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas não
se visualiza a correspondente incorporação das ações da política no âmbito da Secretaria de
Estado de Saúde Pública.
Ações de gestão e maiores investimentos nessas ações, de certo, possibilitará a
ampliação e o fortalecimento do enfrentamento ao tráfico de pessoas nos municípios do
Estado do Pará.

Imagem 36: Foi realizado um Seminário com a presença de autoridades do Estado, de
representantes do Instituto Brasileiro de Inovações Pró-Sociedade Saudável
(IBES/CCO) e da Secretaria Nacional de Justiça.
Fonte: Carlos Boução

Ainda segundo o site consultado, a Secretaria possui na sua estrutura a Coordenação
de Saúde da Criança onde funciona o Programa - Violência e Abuso Sexual Contra Crianças,
descrita como uma Política de Estado, com ação transversal envolvendo várias secretarias
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como: Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Justiça e Direitos Humanos, sendo esta
última a responsável pela coordenação do Programa de Combate ao Abuso e à Exploração
sexual de Crianças e Adolescentes e da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência
Sexual de Crianças e Adolescentes, que reúne integrantes do governo e da sociedade civil, e
que teoricamente deveriam trabalhar em rede que deverá integrar um conjunto de programas
com respostas mais eficazes ao enfrentamento da violência, envolvendo: Unidades Básicas de
Saúde, Disque Denúncia, Conselho Tutelar, Ministério Público - Promotoria da Infância e da
Juventude e PROPAZ Integrado.
Ocorre que apesar da existência do Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, que define ações e responsáveis, e da afirmação da necessidade de se trabalhar em
rede com vistas a potencializar o trabalho de enfrentamento, não vislumbramos na leitura do
material obtido e nas audiências públicas realizadas a concretude dessa intenção. Constatamos
sim, ações precárias e insuficientes e um trabalho atomizado das instituições do Estado.
11.2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A política de Assistência Social é um direito garantido pela Constituição Federal de
1988, regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social (1993), que define a família
como eixo fundamental para se desenvolver uma política de assistência social, baseada em
princípios fundamentais: matricialidade sócio familiar, que identifica na família o núcleo
social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.
Portanto, a família deverá ser apoiada e ter acesso a condições para responder o seu
papel no sustento, na guarda e educação de crianças e adolescentes, bem como a proteção de
seus idosos, portadores de deficiência e demais sujeitos em situação de vulnerabilidade.
Ressalta-se que o fortalecimento de convívio, educação e proteção social na própria família
não restringe a responsabilidade pública, pelo contrário a fortalece. Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS) define que:
Artigo 2º- a proteção da família é um dos objetivos da Assistência Social;
Artigo 4º- o direito à convivência familiar é um dos princípios desta política;
Artigo 23º- afirma que os serviços de assistência, dentre outros, devem
priorizar a infância.

Assim, o reconhecimento de que a ausência de múltiplos fatores sociais e econômicos
coloca todos os indivíduos e a família, em situação de vulnerabilidade, de risco pessoal e
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social, possibilita a orientação da proteção social de Assistência Social, tendo também como
princípio fundamental a territorialização, que visa à atenção especial aos territórios de maior
incidência e vulnerabilidade, para realização do planejamento e localização da rede de serviço
para atendimento da família e do indivíduo.

Imagem 37: Acusado se defende em audiência em Curralinho.
Fonte: Carlos Boução

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a política de Assistência Social incorporou o
conceito de cidadania como o direito à vida, à satisfação das necessidades humanas, à
inserção social e profissional, à informação, à vida familiar e comunitária e ao acesso às
políticas sociais básicas, perpassando pelas outras políticas sociais como saúde, educação, que
se constituem em importantes instrumentos de articulação das ações especializadas no
combate todas as formas de Tráfico Humano.
O Ministério do Desenvolvimento Social é o órgão responsável pela política de
assistência social, criado em janeiro de 2004, tem como missão promover o desenvolvimento
social e combater a fome visando a inclusão e a promoção da cidadania, garantindo a
segurança alimentar e nutricional, uma renda mínima de cidadania e assistência integral às
famílias, bem como, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução dos programas
de transferência de renda.
Para o objetivo desta CPI, importante se faz analisar os programas que mantêm uma
relação direta com o atendimento de todos s sujeitos de direitos em situação de
vulnerabilidade, vítimas de violência e exploração sexual e comercial, no atendimento de
assistência social. Destaca-se que as fontes utilizadas para descrever os programas são as
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informações presentes no site do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), que não são
suficientes para permitir uma análise de processos, resultados e impactos das ações. Portanto,
apenas será descrito os programas desenvolvidos pelo MDS e sua efetivação.
Aqui vale ressaltar, que o Sistema Único de Assistência Social destina às famílias e
indivíduos que se encontra em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono,
maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento
de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras
situações de violação dos direitos, os programas constantes na Proteção Social Especial
(PSE), que têm estreita interface com o Sistema de Garantia de Direito, e exige, uma gestão
mais complexa, compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público, com outros
órgãos e ações do Executivo Estadual ou Municipal.
A Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) regulamentada pela Norma
Operacional Básica do SUS (NOBS, 2005), dá materialidade aos princípios e diretrizes da
Assistência Social, pois organiza os serviços em equipamentos públicos.
Anterior a isso o governo federal possibilitava convênios aos municípios para executar
alguns Programas de Atendimento desenvolvidos no âmbito dos Centros de Referência
Especial de Assistência Social (CREAS), em estreita articulação com outras ações de saúde
inclusive, obedecendo às normas operacionais básicas da política pública de Assistência
Social, inserido na Proteção Social.
Especial de média e alta complexidade. - Serviço de Proteção Especial de Média
Complexidade o SUAS/NOBS cria os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e
os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que se constituem
em unidades públicas estatais de responsabilidade dos municípios e que desenvolvem serviços
de média complexidade oferecendo atendimento às famílias e indivíduos com seus direitos
violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos.
Tal serviço pode ter um impacto direto no trabalho com as vítimas e familiares de
vítimas de tráfico humano, na medida em que o trabalho em equipes multiprofissionais em
territórios específicos, atendendo diretamente esta população, pode potencializar a capacidade
de proteção da família e do sujeito em situação e vulnerabilidade ou violação de direitos,
objetivando contribuir para a promoção, defesa e garantia de direitos, buscando: identificar o
fenômeno e riscos decorrentes; prevenir o agravamento da situação; promover a interrupção
do ciclo de vulnerabilidade/violência; contribuir para a devida responsabilização dos autores
da exploração; e favorecer a superação da situação de violação de direitos, a reparação da
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violência vivida, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a potencialização da
autonomia e o resgate da dignidade.
- Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade
Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que
garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para
famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça,
necessitando ser retirado do convívio familiar e/ou comunitário.
Segundo informações da Secretaria, encontram-se em funcionamento no estado do
Pará, dois Abrigos: Abrigo Estadual de Mulheres – Belém, Abrigo Estadual de Mulheres em
Marabá, que não atendem à demanda de mulheres vítimas de violência no Estado do Pará, e
que não possui um atendimento especializado para mulheres/adolescentes/travestis vítimas de
tráfico humano.
Possui ainda: 01 Espaço de Acolhimento Provisório Especial (EAPE) (Crianças de 0 a
06 anos) 01 Espaço de Acolhimento Provisório Especial (EAPE) (Crianças e Adolescentes)
para atender também todo o Estado, evidentemente também não é suficiente para atender à
demanda.
11.3 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
Da mesma forma que a Política de Saúde e Assistência Social, a Política de Educação
está prevista na Constituição Federal, como direito, que a concebe como política pública,
direito de todos, dever e responsabilidades do Estado e da família. A Carta Magna garante um
importante mecanismo no art. 212, que é a vinculação de verbas para educação no limite de
18% da União e de 25% da receita resultante de impostos dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, assegurando o caráter de responsabilidade estatal para com a Educação que deixa
de depender apenas de vontade dos governantes, passando a ter percentual estabelecido, o que
representou um grande avanço. Outro princípio fundamental é o da descentralização que
como na política de assistência social e saúde, possibilita a responsabilização das três esferas
de governo para atendimento ao direito à educação.
O Ministério da Educação é o órgão responsável nacionalmente pela política de
educação e tem como missão:
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Criar, manter e garantir o bom funcionamento do sistema integrado de informação
do ministério, tendo sido concebido como uma estrutura transversal de apoio à
governança e administração, por forma a assegurar que o sistema de informação se
mantenha atualizado, coerente e acessível. (BRASIL, 2007)

O papel principal da política de educação na sociedade é a oferta de vagas, e a
qualidade do ensino. Essas demandas não são atendidas pelo ensino público, seja municipal
seja estadual. (ver Censo Escolar Anual do Ministério da Educação). Quanto á falta de
qualidade de ensino, está presente cotidianamente nos canais de televisão, que mostram
escolas quebradas, depredadas, falta de professores, de profissionais, grade curricular
defasada, o que termina por excluir os alunos.
A escola tem o papel pedagógico, formador e de socialização, pois ela é o espaço onde
fluem os conflitos, limites, esperanças e possibilidades sociais, portanto recebe e expressa às
contradições da família e da sociedade. Desta feita, deveria se constituir no espaço de inclusão
social e da formação cidadã de todos os indivíduos, envolver a família, abrindo o espaço
escolar também para a comunidade. Para isso deve realizar trabalhos preventivos contra: a
evasão, a violência, drogas, alcoolismo, a exploração sexual e comercial e tráfico de pessoas,
bem como, identificar e buscar estratégias de atendimento a estas demandas.
Ainda no Governo anterior a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) dispunha de
uma Diretoria de Educação para a Diversidade, Inclusão e Cidadania, e suas oito
coordenadorias3, trabalhava a redução das desigualdades educacionais, propiciando um
ambiente escolar livre de qualquer forma de exclusão, discriminação e violências, através da
Coordenadoria de Ações Complementares (CAEC)
Programa Escola de Portas Abertas - inspirado no Programa Federal Escola Aberta
– SECAD/MEC, implementado pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), inserido
entre as ações prioritárias do governo do estado do Pará, lançado em 2007, visa contribuir
para a melhoria da qualidade de vida e exercício efetivo da cidadania da comunidade, intra e
extraescolar, através de atividades de educação, lazer, cultura, esporte, educação ambiental,
saúde, educação para o trabalho, direitos humanos, diversidade, ética e cidadania. Através do
qual promovia atividades, nos finais de semana, envolvendo a comunidade, a família, e os
alunos em atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer, seu objetivo geral: “contribuir
para a melhoria da qualidade da educação, inclusão social e a construção de uma cultura de
3

Coordenadoria de Ações Educacionais Complementares (CAEC); Coordenadoria de Tecnologia Aplicada a
Educação (CTAE); Coordenadoria de Educação Especial (COEES); Coordenadoria de Promoção à Igualdade
Racial (COPIR); Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (CEJA); Coordenadoria de Educação
Ambiental (CEAM); Coordenadoria de Educação Indígena (CEIND); Coordenadoria das Águas, dos Rios e das
Florestas (CECAF).
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paz, além de promover e ampliar a integração entre a escola e a comunidade, transformando
a escola um ambiente mais atuante e presente na vida dos jovens e comunidade e
contribuindo para formação da cidadania e a redução da violência na comunidade escola”.
A época, segundo a SEDUC pode-se perceber que das 320 escolas distribuídas em 82
municípios, de 2007 para 2008 houve uma diminuição de 16,6% o número de escolas
atendidas pelo programa, e em 2009 permaneceu o mesmo número de escolas.
Programa Mais Educação (Portaria Interministerial nº 17/2007) do qual fazem parte
os Ministérios da Educação, Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Ciência e
Tecnologia, Esporte, Meio Ambiente, Cultura e Secretaria Nacional da Juventude, é uma
iniciativa do Governo Federal que tem como prioridade contribuir para a formação integral de
crianças, adolescentes e jovens, articulando diferentes ações, projetos e programas nos
Estados, Distrito Federal e Municípios, em consonância com o projeto pedagógico da escola,
ampliando tempo, espaços e oportunidades, através da articulação das políticas setoriais
envolvidas e possibilitando a todos, o “DIREITO DE APRENDER”.
O Programa Mais Educação foi implantado no Pará em 2008, quando então totalizava
325 escolas em 06 municípios.
Projeto Escola Saudável que Protege: baseado no Projeto Escola que Protege do
Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização
e Diversidade (SECAD), visa atuar em ações que permitam a capacitação técnica dos
profissionais de educação para atuarem tanto na prevenção, quanto no enfrentamento da
violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa formação pretende: que os profissionais
tenham atuação qualificada frente às situações de violência vivenciadas na escola e na sala de
aula, tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente como referência; que os sistemas definam
um fluxo de encaminhamento das situações de violência identificadas na escola junto à Rede
de Proteção Social.
Apoiado nesse direcionamento, bem como no Plano Estadual de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, o Projeto Escola Saudável que Protege pode possibilitar a qualificação
dos profissionais da educação para prevenir e combater o Tráfico de Pessoas, por meio de
formações continuadas e de incentivo à produção científica que fundamente a elaboração de
diagnósticos mais precisos sobre o tema.
A estratégia metodológica utilizada para o desenvolvimento do Projeto Escola
Saudável que protege, prevê a articulação de diversas ações em saúde e educação, sendo que a
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execução será realizada de forma articulada com o Programa Saúde e Prevenção nas Escolas
(SPE).
As capacitações, visando à orientação de educadores para o enfrentamento da tráfico
de pessoas, a partir do ambiente escolar, podem utilizar textos e slides relacionados aos
direitos sexuais e violência, desenvolvimento e migração, globalização e desigualdade, onde
de forma dinâmica será demonstrado aos educadores os fatores que engendram o fenômeno
do tráfico de pessoas, a importância da educação para a cultura dos direitos sexuais como
direitos humanos de toda a sociedade.
Protege Programa Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) – O Programa Saúde e
Prevenção nas Escolas (SPE) é um Programa dos Ministérios da Saúde e Educação, que conta
com o apoio da UNESCO e da UNICEF. Foi lançado em 2003 no Brasil, visando reduzir a
vulnerabilidade de adolescentes e jovens às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), a
infecção pelo HIV, Aids e a gravidez não-planejada, por meio do desenvolvimento articulado
de ações no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde. Está inserido no eixo de
Ações de Promoção da Saúde e Prevenção do Escolar do PSE (Programa Saúde na Escola).
Outrora implantado em 18 municípios, bem como, bem como, algumas escolas em
Belém, com cursos de Educação e Saúde nas Escolas e DEST/AIDS, envolvendo professores
e alunos.
11.4 POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS
Um das tarefas políticas de fundamental importância para enfrentar o tráfico de
pessoas nas suas diversas modalidades é avançar nas mudanças das normativas nacionais, à
luz dos acordos bilaterais e tripartites já existentes, numa perspectiva de alinhar estratégias
globais de políticas públicas e economias transnacionais de enfrentamento à pobreza, às
desigualdades sociais e às diversidades culturais para globalizar direitos, cidadania,
desenvolvimento e crescimento para todos.
Para tanto o desafio a ser incorporado pela sociedade civil, poder público, a mídia,
academia, bem como as agências multilaterais, é o fortalecimento da correlação de forças em
nível local e global, para interferir nos planos e estratégias dos blocos hegemônicos, a fim de
diminuir as disparidades sociais entre países; dar visibilidade ao fenômeno para desmobilizar
as redes de crime organizado; e criar instrumentos legais e formas democráticas de regular a
ação do mercado global do sexo, repensar modelos de desenvolvimento excludentes e
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predatórios, bem como a omissão do Estado em criar mecanismos competentes que inibam a
ação do explorador.
Já é uma constatação, tanto em nível local como global, a frágil capacidade do Estado
e do terceiro setor de romperem com a relação de exploração e opressão em que vivem as
classes, raça, etnia, gênero, homossexuais, transexuais dentre outros, em sua histórica
realidade de subalternidade.
A tensa relação entre Estado e sociedade termina se transformando em um discurso
ideológico de negociação entre os próprios grupos que estão hegemonicamente no poder, o
que, de certa forma, enfraquece e despolitiza a relação da sociedade, quando enfrenta o
Estado, através dos seus governos, na direção de defender e promover a emancipação das
pessoas em situação de tráfico para fins sexuais.
Nesta direção, é preciso repensar a autonomia da sociedade civil e, claro não deixar de
reconhecer que, mesmo com as contradições postas, no Brasil foram criados Políticas e Planos
com ampla participação de alguns setores do Estado e da sociedade civil.
Recentemente quando da elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas, objetivando viabilizar na prática a referida Política, ficou clara a necessidade em
se repensar o atendimento e as práticas que hoje já estão sendo executadas no Brasil em
relação à temática.
Não que se esteja descartando uma política de atendimento centrada numa assistência
imediata, ela tem que existir, a exemplo das ações que já estão em execução no Brasil, pois é
uma questão de direito assegurada. Entretanto, é importante que essas ações possibilitem,
também, a construção de uma prática institucional capaz de fortalecer político e socialmente o
sujeito explorado, numa perspectiva de fomentar uma consciência crítica que eleve esse
sujeito à condição de cidadão. Essa deve ser a convicção da política de atendimento às
pessoas em situação de tráfico, caso contrário, essas ações servem mais para alienar os
sujeitos que para emancipá-los.
Uma política pública para o enfrentamento do fenômeno deve ter como estratégia
fundamental – a articulação – entre as diferentes políticas e setores para implementação de
uma concepção multidimensional e intersetorial na esfera do público e dos movimentos
sociais, o que certamente apressará os passos dos instrumentos institucionais em curso.
Mesmo com este destaque, não se verifica no Estado do Pará prioridade para a
estruturação de Plano Estadual de Enfrentamento a Tráfico de Pessoas, segundo informações
coletadas na SEJUDH. O Pará foi um dos últimos Estados a estruturar e aprovar tal o Plano.
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O Executivo Estadual, através do Decreto nº 423, de 22/05/2012, instituiu o Plano
Estadual Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, composto pelas seguintes secretarias e órgãos:
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, como coordenadora, Secretaria de Estado
de Assistência Social (SEAS), Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), Secretaria de
Estado de Educação (SEDUC), Secretaria de Estado de Segurança Pública (SEGUP),
Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), dentre outros órgãos, além de várias organizações
Não-Governamentais afetas a temática.
O órgão responsável pela condução política do Plano e é a Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH). No âmbito da Secretaria foi criada, em 2009, a
Diretoria de Direitos Humanos que tem por competência básica o estudo, o planejamento, a
execução, o controle e a avaliação dos assuntos relativos às ações de Direitos Humanos e
Cidadania, sob a responsabilidade da SEJUDH, atendidas as diretrizes da Política Nacional de
Direitos Humanos, com nove coordenadorias, dentre estas a Coordenação de Erradicação do
Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas (CTETP), porém sem orçamento definido no PPA para
implementação das ações constantes do Plano.
Ao que parece o Governo desejou primeiro elaborar um Plano de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas para posterior inseri-lo na discussão do PPA 2013-2015.
O desafio está posto: inserir esta discussão no âmbito das políticas econômicas e
garantir recursos significativos para as políticas específicas de enfrentamento ao tráfico de
pessoas, garantindo a participação da sociedade civil, para que as medidas contra tráfico não
continuem tendo efeitos negativos para as pessoas que pretende proteger.
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12 CONCLUSÕES

Imagem 38: Deputados membros da CPI do Tráfico Humano da Assembleia
Legislativa do Pará em reunião.
Fonte: Carlos Boução

O objetivo principal desta CPI-TH foi investigar denúncias de tráfico de pessoas,
como base para um estudo do fenômeno, tendo como referência a Convenção de Palermo da
ONU. Durante este Relatório foi possível identificar causas, efeitos e rotas do tráfico de
pessoas no Estado do Pará, sobretudo em virtude das diversas oitivas, diligências e audiências
realizadas em várias das cidades previamente identificadas como rotas de tráfico interno e
internacional de pessoas.
No entanto, cumpre registrar que uma das grandes dificuldades encontradas pelos
membros da CPI-TH foi à obtenção de dados precisos sobre o número de inquéritos policiais,
procedimentos investigativos e processos, arquivados ou em tramitação, sobre o tráfico
interno e internacional de pessoas. As respostas a requerimentos da CPI encaminhados a
diversos órgãos foram muito baixas, o que demonstra que os tribunais e ministérios públicos
que sequer detêm esses números.
É possível que essas circunstâncias tenham a ver com as dificuldades que envolvem a
identificação das condutas como tráfico de pessoas. Em outras palavras, por ser um crime
carregado de nuances, muitas vezes, sua caracterização pelos agentes repressores ou mesmo
pelos operadores do direito requer certo nível de preparo e treinamento.
Mesmo em face dessas dificuldades, tendo por horizonte sua finalidade precípua, a
CPI-TH privilegiou o estudo do fenômeno com o fim de aprimorar os mecanismos de
enfrentamento do problema, a legislação brasileira e as políticas públicas. Afinal, o objetivo
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primeiro de uma CPI é estudar um objeto e propor melhorias na legislação em vigor, bem
como nos demais instrumentos políticos existentes. Nesse sentido, a CPI cumpriu plenamente
sua missão.
Como principal produto de seu trabalho, a CPI-TH apresenta ao Parlamento Estadual
um conjunto de recomendações de políticas e medidas, além de pedidos de providência aos
órgãos de persecução penal com vistas a fortalecer o enfrentamento ao tráfico de pessoas em
nossa realidade social.
Reforçamos o entendimento de que o Código Penal brasileiro não está apenas em
descompasso, no que se refere a tráfico de pessoas, com as preocupações da comunidade
internacional. Está em descompasso com a própria realidade social do País, com os fatos
graves que silenciosamente ocorrem nas cidades brasileiras e nos mais distantes e recônditos
lugares de nosso vasto território.
Em rigor, a figura do tráfico de pessoas só existe em nosso ordenamento quando o fim
é a exploração sexual. O próprio Protocolo Adicional à Convenção de Palermo prevê outros
fins, como o trabalho forçado ou escravo e a remoção de órgãos. E a CPI-TH, no decorrer dos
seus trabalhos, testemunhando a realidade nua e crua, percebeu a necessidade de incorporar
essas outras modalidades ao nosso ordenamento jurídico. Cumpre ressaltar o cuidado de não
se deixar os tipos penais ora propostos fechados (exploração sexual, trabalho, remoção de
órgãos). É fundamental que se, em um caso concreto, as características do tráfico estiverem
presentes e o fim for outro, incidirá o crime sempre que houver ofensa concreta e relevante à
dignidade da pessoa ou à sua integridade física.
Julgamos que seja este um grande avanço para a nossa legislação. O foco são bens
jurídicos de importante valor constitucional: a ofensa à dignidade da pessoa humana e à
integridade física.
Os casos concretos investigados, assim como as vítimas, parentes de vítimas,
indiciados pela polícia e autoridades ouvidas pela Comissão serviram de matéria-prima para
construirmos o texto que ora apresentamos. O texto busca a essência, a especificidade da
conduta criminosa que é o tráfico de pessoas, evitando confusões com outros fenômenos
próximos, como a prostituição, o turismo sexual, o trabalho escravo etc.
Cumpre ressaltar, que por diversas ocasiões, seja em oitivas havidas na Capital, ou nas
audiências públicas realizadas pelo interior do Estado, nos deparamos com um quadro de total
abandono dos serviços dos Conselhos Tutelares, órgãos aos quais os Deputados procuraram
dar especial atenção quando da coleta de dados ou recebimento de denúncias. De sorte que foi

116

impossível não constatar a ausência completa, salvo raras exceções, de condições matérias e
políticas mínimas de funcionamento desses órgãos de fundamental importância na garantia
dos direitos de crianças e adolescentes.
Como já dissemos no início, é de fundamental importância prestar reconhecimento ao
trabalho dos corajosos conselheiros tutelares de nosso Estado mas, sobretudo exigir do Estado
e dos Municípios atenção prioritária quando da destinação de verbas e estrutura de modo a
fortalecê-los na sua missão.
É a proposta da CPI-TH do Tráfico de Pessoas. O Pará e o Brasil precisam dessas
iniciativas.
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13 RECOMENDAÇÕES

Esta CPI-TH decide pelos seguintes encaminhamentos:


As duas Casas do Congresso Nacional moção de apoio ao Projeto de Lei que altera o
Código Penal para tipificar os crimes de tráfico internacional e interno de pessoas para
fins de exploração sexual, trabalho forçado, remoção de órgãos ou outro fim que acarrete
ofensa relevante à dignidade da pessoa ou à sua integridade física;



À Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Federal que investiga denúncias de
tráfico de pessoas para que aprofunde as investigações cujas informações foram aferidas
nesta CPI-TH/Alepa, com a indicação de diligências ao Oiapoque, Macapá, bem como
junto aos nacionais-brasileiros que vivem no Suriname e Guiana francesa;



Encaminhar o presente Relatório ao Chefe do Pode Executivo Estadual, para que possa
subsidiar os trabalhos de execução do Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, bem como outras providências voltadas à prevenção e repressão do tráfico de
pessoas, suas causas e efeitos;



Encaminhar ao Governo do Estado para que oriente a criação de um Grupo de Trabalho
Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a qual reúna representantes dos Poderes
da República e Sociedade Civil;



Encaminhar aos chefes do Poder Executivo Estadual, bem como dos Municípios
requerimento com vistas a que se assegure dotação orçamentária e financeira, com
consequente garantia de execução, referente a política de fortalecimento dos Conselhos
Tutelares;



Ao Poder Judiciário para que adote medidas com vistas ao aperfeiçoamento da máquina
judiciária: capacitação de servidores, banco de dados e parcerias com a academia e a
sociedade civil, a fim de melhor identificar, processar e julgar crimes de tráfico de pessoas
no Estado Pará;



No mesmo sentido, fortalecer a fiscalização sobre os cartórios, sobretudo nas comarcas do
interior com vistas coibir o registro de Procurações Públicas ou instrumentos particulares
de outorga de direitos reais fundadas em dívidas contraídas de forma ilegal, a exemplo do
que se identificou em Rondon do Pará ou em relação ao caso dos adolescentes atletas de
futebol;
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Encaminhar ao Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos para que assegure o
fortalecimento da Coordenação de Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas
- CTETP, garantindo orçamento e estruturas necessárias;



Ao Governo do Estado do Pará para que assegure dotação no orçamento para o
fortalecimento da Política Estadual de Direitos Humanos;



Ao Chefe do Poder Executivo Estadual para que encaminhe ao Poder Legislativo Projeto
de Lei que fixe percentual de 10% (dez por cento) das verbas de patrocínio público aos
Clubes de Futebol para investimento em categorias de base;



No mesmo sentido, que firme convênios ou termos de cooperação técnica entre as Escolas
Estaduais de Ensino Fundamental e Médio, com Clubes de Futebol de sorte a promover a
seleção de talentos no âmbito das escolas, fortalecendo a educação e o esporte;



Que encaminhe ao Poder Legislativo Projeto de Lei estabelecendo o Dia Estadual de
Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, com a consequente adoção, no referido dia de
Campanhas de Conscientização, atividades em todos os órgãos das áreas de Educação,
Saúde, Assistência, Segurança Pública e Comunicação, com balanço das ações do
Governo em relação ao tema;



No mesmo sentido que encaminhe ao Poder Legislativo Projeto de Lei que vede a licenças
por parte dos órgãos estaduais a Bares, Boates e outros estabelecimentos que
comercializem bebidas e cigarros a menos de 500 metros de distância de Escolas Públicas
e ou particulares: Federais, Estaduais e Municipais;



Ao Poder Legislativo para a inciativa de discussão e aprovação de Projeto de Resolução,
com vistas ao fortalecimento das prerrogativas da Comissão de Direitos Humanos e
Defesa do Consumidor;



No mesmo sentido a discussão e aprovação de Projeto de resolução com vistas a
ampliação do poder investigatório das CPI’S no âmbito da Assembleia Legislativa;



Encaminhar o presente Relatório a Delegacia Geral de Polícia Civil, para que: a) sejam
aprofundadas as investigações em curso e para que novas investigações e operações sejam
desencadeadas para investigar os casos levantados durante as diligências da CPI-TH,
como, por exemplo, a rota de tráfico de travestis e transexuais, existente entre Belém e
São Paulo e a existência de casos de tráfico em cidades como Barcarena, Bragança,
Abaetetuba as quais abastecem regularmente com mulheres jovens principalmente Belém,
Suriname Guiana Francesa, Guiana e Países Europeus;

119

Imagem 39: Parlamentares reunidos com o Ubiratan Cazzeta, Procurador Regional
da República no Estado do Pará.
Fonte: Assessoria do Gabinete do deputado Edmilson Rodrigues (PSOL)



No mesmo sentido, que sejam renovadas as diligências para localização, captura e
indiciamento da nacional “Any” acusada pelo crime de aliciamento no Caso da Colônia
Penal Agrícola “Heleno Fragoso”;



A localização, a captura e indiciamento do nacional Ronildo Borges, vulgo “batata”,
identificado no caso dos adolescentes atletas de futebol, de fraude e aliciamento com
vistas a exploração de trabalho infantil;



A instauração de Inquérito Administrativo para apuração de eventual crime de
prevaricação na conduta do Major/PM Matos no Caso da Colônia Agrícola “Heleno
Fragoso”, bem como do ex-diretor Andrés de Albuquerque Nunes e outros funcionários;



Seja promovida, pela Direção-Geral do Departamento de Polícia Civil, a reestruturação na
Divisão de Atendimento de grupos Vulneráveis, a fim que se converta em Diretoria de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, de uma Divisão de Inteligência e uma Divisão de
Repressão ao Tráfico de Seres Humanos, com projeção nas regiões do Estado de maior
demanda. Incorporação das atividades de apoio e acompanhamento ao Programa Proteção
às Vítimas e Testemunhas (PROVITA), Defensores de Direitos Humanos Ameaçados,
bem como a Delegacia Especializada de Crimes Agrários;

120



Seja promovida, por meio do Instituto de Ensino em Segurança Pública do Estado do Pará
- IESP, a capacitação continuada de policiais federais com perfil para investigar o Tráfico
de Pessoas;



Seja elaborada, em cooperação com a Paratur, uma Cartilha nos moldes do “Guia de
Viagem Segura para o Suriname e Guiana Francesa” com fim de ser distribuída no
Aeroporto Internacional de Val-de-Cães e demais aeroportos do interior do Estado a todos
os cidadãos indistintamente;



Sejam adotadas medidas com o fim de se esclarecer ao turista estrangeiro sobre a
legislação brasileira vigente acerca do tráfico de pessoas no momento de seu ingresso no
Brasil via Estado do Pará, e para que sejam aprimorados os meios de coleta de dados
sobre o tráfico de pessoas com a realização de uma pesquisa estadual, a formação de um
banco de dados, além do monitoramento das rotas existentes e mapeamento de novas;



Sejam aprofundadas as investigações sobre exploração sexual de adolescentes no âmbito
do sistema carcerário do Estado do Pará, especificamente em relação a área denominada
“Baixada Fluminense” de onde supostamente parte o fornecimento de drogas, serviços
sexuais à Colônia Penal Agrícola “Heleno Fragoso”, e ou encomendas de “serviços
criminosos” aos presos do sistema semiaberto;



Imediata reformulação do protocolo de segurança, acesso e permanência a Colônia Penal
Agrícola “Heleno Fragoso”;



Divisão interna de seu espaço em quatro áreas iguais com a redistribuição dos detentos
segundo critérios de acordo com os antecedentes, personalidade, periculosidade e faixa
etária; Aumento das varas de Execuções Penais, com prioridade a situação dos presos que
já cumpriram penas;



Harmonização do sistema de informação e gestão de processos entre a SUSIPE e o TJE
com a modernização da Superintendência;



Implementação de mutirões envolvendo os serviços de prática jurídica das faculdades de
Direito, entidades de direitos humanos junto à situação dos presos provisórios como
estratégia para desafogar o sistema carcerário;



Implementação de uma política de humanização do sistema carcerário através da
prevenção e combate permanente à tortura, educação do preso e egresso do sistema
prisional, bem como de incentivo ao patronato;
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Fortalecimento do programa de qualificação profissional mediante convênio Ministério da
Justiça, Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, Secretaria de Estado de Trabalho
Emprego e Renda e Superintendência do Sistema Penal;



Fortalecimento do programa de saúde do preso mediante convênio Ministério da Saúde,
Secretaria de Estado de Saúde Pública e Superintendência do Sistema Penal, com ênfase
em campanhas educativas e saúde preventiva, sobretudo Programa de DST/AIDS;



Formular um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para que todas as instituições
envolvidas no caso possam se adequar, visando acabar com a precariedade da segurança
do sistema penitenciário. E que seja feito um conjunto de ações, que terão a intermediação
da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com os seguintes pontos;



Revitalização da infraestrutura, instalações elétricas, hidráulicas, de saneamento para a
melhoria das instalações da Colônia Penal Agrícola Heleno Fragoso, mediante convênio
entre Ministério da Justiça, Secretaria de Estado de Obras Públicas e Superintendência do
Sistema Penal;



Encaminhar o presente Relatório aos Ministérios Públicos Estadual e Federal para que
zelem pela efetivação dos encaminhamentos propostos, principalmente no que se refere ao
monitoramento das ações dos órgãos públicos e a agilização da denúncia e punição dos
criminosos identificados, contribuindo assim para o desmantelamento das redes
existentes.



Criação da GUARDA COSTEIRA PARAENSE, com homens treinados e aparelhada,
para o combate ao tráfico de modo geral, o que daria ao Estado do Pará, a vanguarda
nesta estratégia, considerando que já esta sendo montado entre países do Mercosul, ações
comuns de combate ao tráfico de pessoas;



Estabelecimento de acordo de cooperação entre os Estados do Pará e Amapá, para
realizações de operações de combate ao tráfico humano, considerando que esta CPI,
concluiu, pela existência através de diversos depoimentos da rota Pará –Amapá – Caiena –
Europa, principalmente de tráfico de mulheres para uso em práticas de prostituição;



Orientação aos cartorários, através do Tribunal de Justiça do Estado, principalmente do
interior do Estado, no sentido de explicar, detalhar o conteúdo de uma procuração, em sua
maioria concedida a pessoas de baixa escolaridade, permitindo a empresários, técnicos e
ou assemelhados na prática do futebol, plenos direitos sob o uso e guarda de crianças e
adolescentes, em viagens intermunicipais, interestaduais e até internacionais e
permanência em projetos, muitas vezes não muito esclarecidos, sejam esportivos e outros,
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transformando os envolvidos em presas fáceis de agenciadores, muitas vezes podendo ser
estes traficantes de pessoas;


Alteração no regimento interno desta Assembleia Legislativa, no sentido de acrescentar
nas atribuições da Comissão Permanente de Direitos Humanos, a responsabilidade pela
fiscalização, junto aos órgãos respectivos sobre a ocorrência do tráfico de pessoas, com
funcionários treinados, especializados nos deslocamentos entre pessoas, existentes entre
municípios, em todo o Estado, com informações, entre outras, sobre atuação de
autoridades responsáveis pela fiscalização, inter-relacionado à ação e prática de Conselhos
Tutelares.
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