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Enquadramento, 
disposi��es gerais 
e interpretativas

1» Parte 





Finalidade do Guia legislativo

O objectivo deste documento � o de servir de Guia para os governos que pretendem ratificar

ou aderir ao Protocolo Adicional � Conven��o das Na��es Unidas contra a Criminalidade

Organizada Internacional relativo � Preven��o, � Repress�o e � Puni��o do Tr�fico de Pessoas, em

especial de Mulheres e Crian�as. Recorda-se que os pa�ses devem tornar-se Partes na Conven��o

das Na��es Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional antes de poderem ratificar

ou aderir ao Protocolo.

O Guia foi concebido de modo a acolher tradi��es jur�dicas diferentes, n�veis diversos de

desenvolvimento institucional e, sempre que poss�vel, apresenta alternativas de implementa��o.

Uma vez que o Guia se destina primordialmente aos redactores legislativos dos pa�ses que se pre-

param para ratificar os Protocolos, nem todas as disposi��es destes s�o aqui referidas. O Guia

aborda sobretudo aquelas disposi��es que exigem altera��es legislativas e/ou aquelas que exigem

a adop��o de medidas antes de o Protocolo se tornar aplic�vel ao Estado Parte em quest�o, ou no

momento em que o for. 

Note-se que este Guia legislativo n�o pretende apresentar uma interpreta��o jur�dica defini-

tiva dos artigos do Protocolo. O seu conte�do n�o tem for�a de lei e, para avaliar cada requisito,

dever-se-� consultar o texto das disposi��es do Protocolo. Devem igualmente ser tomadas precau-

��es na transposi��o ipsis verbis das disposi��es do Protocolo para o direito nacional, o qual exige

geralmente n�veis mais elevados de clareza e precis�o para permitir a sua aplica��o nos tribunais.

Tamb�m se recomenda aos redactores que verifiquem a consist�ncia com outras infrac��es e defi-

ni��es existentes no direito nacional, antes de se basearem nas formula��es ou na terminologia do

Protocolo.

O Centro das Na��es Unidas para a Preven��o do Crime est� dispon�vel para ajudar na imple-

menta��o da Conven��o e dos seus Protocolos. O Centro est� sediado em Viena e pode ser contac-

tado atrav�s do n�mero +431-26060-4269 ou do endere�o electr�nico uncicp-hq@cicp.un.or.at.

Os textos da Conven��o e dos Protocolos, bem como outras informa��es relevantes est�o dis-

pon�veis no site do Gabinete das Na��es Unidas para o Controlo das Drogas e Preven��o do Crime

(UNODC) em http://www.odccp.org/odccp/crime_cicp_convention.html

Formato do Guia legislativo

As disposi��es do presente Protocolo sobrep�em-se em certa medida com as da Conven��o

das Na��es Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e as do Protocolo contra o
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Tr�fico Il�cito de Migrantes por Via Terrestre, Mar�tima e A�rea. As disposi��es dos instrumentos

s�o complementares e, no caso do outro Protocolo, v�rias disposi��es s�o directamente paralelas.

Ambos cont�m disposi��es importantes que apresentam elementos paralelos ou que se sobrep�em

e provavelmente envolvem muitas das mesmas �reas pol�ticas, legislativas e administrativas nos

governos dos pa�ses que pretendem tornar-se. Estados Partes num ou em ambos os Protocolos.

Assim, a Parte I de cada um dos dois Guias inicia-se com mat�rias que s�o frequentemente comuns

a ambos os Protocolos, tais como as disposi��es interpretativas e t�cnicas. A Parte II trata de mat�-

rias espec�ficas do Protocolo contra o tr�fico de pessoas. Sempre que poss�vel, fizeram-se refer�n-

cias cruzadas a uma e outra sec��o, a fim de permitir que os governos beneficiem ao m�ximo dos

elementos sobrepostos ou paralelos.

Para efeitos de facilidade de acesso e refer�ncia �til, o conte�do principal da Parte II deste Guia

foi dividido nos seguintes cap�tulos, com t�tulos e subt�tulos que se destinam a facilitar o acesso

r�pido a informa��es espec�ficas.

¥ Enquadramento, disposi��es interpretativas e t�cnicas

¥ Criminaliza��o

¥ Assist�ncia e apoio �s v�timas

¥ Preven��o

¥ Coopera��o

Estes temas gen�ricos n�o correspondem for�osamente a disposi��es espec�ficas dos

Protocolos. Muitas disposi��es do Protocolo s�o multifacetadas, incluindo, por exemplo, elemen-

tos de preven��o, protec��o e coopera��o. Na medida do poss�vel foram inclu�das refer�ncias espe-

c�ficas e refer�ncias cruzadas �s disposi��es pertinentes da Conven��o e do Protocolo.

Para facilitar ainda mais o trabalho dos utilizadores deste Guia, bem como o cruzamento da

sua informa��o com a dos outros dois Guias desta s�rie, para cada cap�tulo utilizou-se, sempre que

poss�vel, tamb�m um formato comum. Cada cap�tulo desenvolve-se com base em todos ou em

alguns dos seguintes elementos:

¥ Introdu��o ou explica��o da mat�ria de que trata o cap�tulo

¥ S�ntese dos principais requisitos do cap�tulo

¥ Principais elementos de cada artigo

¥ Meios de implementa��o de cada artigo

¥ Disposi��es associadas

¥ Requisitos facultativos, incluindo aqueles indicados no Protocolo e, nalguns casos, outros

que poder�o surgir no direito interno

Cada sec��o cont�m tamb�m os textos das disposi��es relevantes do Protocolo e, se for caso

disso, da Conven��o-m�e, embora esta pr�tica duplique o material dispon�vel noutras fontes. Tal

foi feito para permitir um acesso mais r�pido e f�cil ao texto dos pr�prios instrumentos e apoiar a

refer�ncia cruzada com outras disposi��es e materiais extr�nsecos.

A Conven��o e respectivos Protocolos utilizam uma linguagem que estabelece diferentes

n�veis de obriga��o a serem assumidos pelos Estados Partes. As obriga��es podem ser:

¥ totalmente obrigat�rias, no sentido em que tanto a obriga��o de actuar como a natureza

da medida a tomar s�o especificadas[1];

¥ parcialmente obrigat�rias, no sentido em que existe a obriga��o de actuar, mas a natureza

precisa da medida a tomar � deixada � discri��o do Estado Parte[2];

¥ obrigat�rias mas condicionais, no sentido em que s� � necess�rio dar cumprimento �

obriga��o imposta se estiverem reunidas determinadas condi��es[3];

¥ parcialmente facultativas, no sentido em que existe a obriga��o de estudar a possibilidade

[1] Por exemplo, o artigo 5.¼,
n.¼ 1, do Protocolo: 

ÒCada Estado Parte dever�
adoptar as medidas legislati-

vas e outras que considere
necess�rias para estabelecer

como infrac��es penais os
actos descritos no artigo 3.¼

do presente Protocolo,
quando tenham sido pratica-

dos intencionalmenteÓ.

[2] Por exemplo, o artigo 9.¼,
n.¼ 4, do Protocolo: 

ÒOs Estados Partes dever�o
adoptar ou refor�ar medidas,

designadamente atrav�s da
coopera��o bilateral ou multi-

lateral, para reduzir os facto-
res como a pobreza, o subde-

senvolvimento e a desigual-
dade de oportunidades, que

tornam as pessoas, em espe-
cial as mulheres e as crian�as,

vulner�veis ao tr�ficoÓ.

[3] Por exemplo, o artigo 5.¼,
n.¼ 2, al�nea a), do Protocolo,
que limita a obriga��o b�sica
� sua compatibilidade com o

quadro jur�dico existente:
ÒCada Estado Parte dever�

adoptar igualmente as medi-
das legislativas e outras que
considere necess�rias para

estabelecer como infrac��es
penais: (a) Sem preju�zo dos

conceitos fundamentais do
seu sistema jur�dico, a 

tentativa de cometer uma
infrac��o estabelecida em

conformidade com o n.¼ 1 do
presente artigoÓ.
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de tomar alguma medida, mas obriga��o alguma de actuar se esse estudo a tornar desne-

cess�ria[4]; ou

¥ totalmente facultativas, no sentido em que � identificada, e possivelmente recomendada,

a medida a tomar, mas a mesma � totalmente facultativa[5].

A natureza exacta de cada disposi��o ser� discutida no momento pr�prio. Tal como foi ante-

riormente referido, dado que o objectivo deste Guia � promover e apoiar os esfor�os de ratifica��o,

o enfoque principal incidir� sobre as disposi��es que s�o de algum modo obrigat�rias, bem como

sobre os elementos das mesmas que s�o particularmente importantes para os esfor�os de ratifica-

��o. Os elementos, que � prov�vel, serem de car�cter legislativo, administrativo ou que, provavel-

mente, pertencem a outras categorias deste g�nero, ser�o genericamente identificados como tal,

sendo que surgem no Guia na base da subst�ncia da obriga��o e n�o da natureza das ac��es que

podem ser necess�rias para os p�r em pr�tica, algo que, em certa medida, pode variar de pa�s para

pa�s ou de um sistema jur�dico para outro[6].

Motivos porque foi desenvolvido o Protocolo

O Protocolo foi negociado e adoptado no contexto de um esfor�o mais amplo por parte da

comunidade internacional para prevenir e combater a criminalidade organizada transnacional,

estando por isso limitado na sua aplica��o,, n�o apenas ao problema do tr�fico de pessoas, tal

como definido, mas tamb�m a casos que comportem algum elemento de transnacionalidade e

algum grau de envolvimento de um grupo criminoso organizado. O Protocolo reflecte um esfor�o

concertado que come�ou no in�cio da d�cada de 90, culminou na finaliza��o e adop��o da

Conven��o das Na��es Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e de tr�s

Protocolos no final do ano 2000, e que prossegue com os esfor�os dos Estados membros da ONU

para ratificar e implementar plenamente os novos instrumentos jur�dicos internacionais[7].

Raz�es para a elabora��o deste Guia legislativo

O presente Guia foi elaborado pelo Centro das Na��es Unidas para a Preven��o Internacional

do Crime em resposta a pedidos formulados pela Assembleia Geral no sentido do Secret�rio-Geral

promover e prestar assist�ncia aos Estados Membros nos seus esfor�os para ratificarem e imple-

mentarem a Conven��o e respectivos Protocolos[8]. O objectivo do Guia � apresentar aos governos,

por um lado, as raz�es para e as vantagens de se tornarem Estados Partes no Protocolo relativo ao

Tr�fico de Pessoas e, por outro, dar informa��es �teis e pr�ticas que podem ser usadas para elabo-

rar as medidas legislativas, administrativas e outras que sejam necess�rias para cumprir os requisi-

tos do mesmo. Este Guia faz parte de uma s�rie elaborada para prestar assist�ncia semelhante aos

pa�ses que pretendem ratificar e implementar os outros instrumentos do grupo: a Conven��o-m�e

contra a Criminalidade Organizada Transnacional (doravante Òa Conven��oÓ); o Protocolo contra

a Introdu��o Clandestina de Migrantes por Via Terrestre, Mar�tima e A�rea (doravante Òo Protocolo

contra o Introdu��o Clandestina de MigrantesÓ) e o Protocolo Contra o Fabrico e o Tr�fico Il�citos

de Armas de Fogo, Suas Partes e Componentes e Muni��es (doravante Òo Protocolo contra o Tr�fico

de Armas de FogoÓ). Como foi acima referido, o Guia ir� centrar-se nos principais requisitos que

os pa�ses ter�o de cumprir antes de se poderem tornar Estados Partes. Outras informa��es ou qual-

quer outra ajuda relacionadas com o processo de implementa��o dos tratados em curso ser�o

desenvolvidas ap�s a sua entrada em vigor.

[4] Por exemplo, o artigo 6.¼,
n.¼ 3, do Protocolo: 

ÒCada Estado Parte dever�
considerar a possibilidade de

aplicar medidas que permitam
a recupera��o f�sica, psicol�-

gica e social das v�timas de
tr�fico de pessoas...Ó Sobre

este assunto ver p. 45, no��o
de Òdireito funcionalÓ.

[5] Esta formula��o s� � utili-
zada nas disposi��es t�cnicas

do Protocolo (artigo 19.¼),
mas � ilustrada pelo artigo

15.¼, n.¼ 2 da Conven��o, que
enumera os dom�nios de

compet�ncia jurisdicional
totalmente facultativos que os
Estados Partes podem estabe-

lecer: ÒSem preju�zo do dis-
posto no artigo 4.¼ da pre-

sente Conven��o, um Estado
Parte poder� igualmente esta-

belecer a sua compet�ncia
jurisdicional em rela��o a

qualquer uma destas infrac-
��es nos seguintes casos ...Ó.

[6] Note-se, todavia, que o
entendimento claramente

defendido pelo Comit� 
Ad Hoc � de que a obriga��o

de estabelecer infrac��es
penais � essencialmente legis-

lativa. Ver notas interpreta-
tivas A/55/383/Add. 1, 

par�grafo 69.

[7] A s�rie de resolu��es da
Assembleia Geral conducen-

tes � Conven��o e respectivos
Protocolos faz uma breve his-

t�ria deste processo. 
Ver as resolu��es: 49/159 de

23 Dezembro 1994; 51/120 de
12 Dezembro 1996; 52/85 de
12 Dezembro 1997; 53/111 de

9 Dezembro 1998; 55/25 de 15
Novembro 2000 e resolu��o
55/225 de 31 Maio 2001. Na

verdade, os instrumentos
foram redigidos por um

Comit� Ad Hoc intergoverna-
mental de composi��o aberta,

criado pela resolu��o 53/111,
entre Janeiro de 1999 e

Novembro de 2000, embora o
terceiro Protocolo, que diz

respeito ao tr�fico de armas de
fogo, s� tenha sido finalizado

em Mar�o de 2001. 

[8] GA/RES/55/25, par�grafo
12; GA/RES/56/120, par�grafo

4, e GA/RES/57/168, 
par�grafo 6.



Cl�usula de desresponsabiliza��o

Como j� foi referido, este Guia foi elaborado pelo Secretariado das Na��es Unidas em resposta

ao pedido da Assembleia Geral dirigido ao Secret�rio-Geral para este promover e ajudar os Estados

Membros nos seus esfor�os para se tornarem Estados Partes na Conven��o das Na��es Unidas con-

tra a Criminalidade Organizada Transnacional e nos respectivos Protocolos. O Guia n�o pretende

apresentar mais an�lises ou coment�rios interpretativos do que o necess�rio para ajudar directa-

mente os legisladores, redactores legislativos e outros funcion�rios pertinentes nos seus esfor�os

para elaborarem as medidas legislativas e outras que sejam necess�rias para que cada pa�s se torne

Estado Parte nestes instrumentos. A interpreta��o dos instrumentos, bem como o exerc�cio de todo

e qualquer poder discricion�rio neles previsto, cabe aos Estados Partes, individualmente e no con-

texto da Confer�ncia de Estados Partes para cada instrumento. Para obter informa��es com car�c-

ter vinculativo sobre o teor de cada disposi��o dever-se-� consultar o respectivo texto oficial. O

Comit� Ad Hoc para a Elabora��o de uma Conven��o contra a Criminalidade Organizada

Transnacional tamb�m forneceu � Assembleia Geral informa��o interpretativa sobre algumas dis-

posi��es, a qual consta do Relat�rio do Comit� sobre os trabalhos realizados durante as primeiras

onze sess�es[9].

Outros materiais que devem ser tidos em conta na ratifica��o ou ades�o[10] aos
Protocolos

Os legisladores, redactores e outros funcion�rios empenhados na ratifica��o ou implementa-

��o do Protocolo deveriam igualmente consultar os seguintes documentos[11]:

¥ O texto da Conven��o (GA/RES/55/25, Anexo I);

¥ O texto dos Protocolos (GA/RES/55/25, Anexos II e III);

¥ As notas interpretativas para os registos oficiais (trabalhos preparat�rios) da negocia��o

da Conven��o das Na��es Unidas contra a Criminalidade Organizada e respectivos

Protocolos (A/55/383/Add. 1 Ð Adenda ao Relat�rio do Comit� Ad Hoc para a Assembleia

Geral, A/55/383);

¥ Os Guias relativos � Conven��o e aos outros Protocolos.

Para uma informa��o mais pormenorizada sobre a natureza e a dimens�o do problema do tr�fico

e uma avalia��o das quest�es e op��es pol�ticas conexas, pode consultar-se o ÒKit Anti-Tr�ficoÓ do

Programa Global contra o Tr�fico de Pessoas do Centro para a Preven��o Internacional do Crime[12].

[9] A/55/383 e A/55/383
Adenda 1. Posteriormente, o

conjunto dos trabalhos prepa-
rat�rios do Comit� foi publi-

cado, podendo ser consultado
em [acrescentar refer�ncia dos

travaux pr�paratoires depois
de publicados].

[10] Os pa�ses que assinaram
a Conven��o e os Protocolos

at� � data (12 de Dezembro de
2002) prescrita em cada ins-
trumento poder�o tornar-se

Partes mediante o dep�sito de
um instrumento de ratifica-
��o. Aqueles que n�o o fize-

rem durante esse per�odo
poder�o tornar-se Partes, ap�s
a entrada em vigor dos instru-

mentos, aderindo a esses
mesmos instrumentos. Dados

sobre os requisitos exactos
podem ser obtidos do Office

of the Legal Advisor, Treaty
Affairs Section (Gabinete do
Consultor Jur�dico Ð Sec��o

dos Tratados), na sede da
ONU em Nova Iorque. Por

uma quest�o de simplicidade,
as refer�ncias neste Guia

dizem respeito, essencial-
mente, � Òratifica��oÓ, mas a
possibilidade de adoptar um

instrumento atrav�s da ades�o
ao mesmo deve ser igual-

mente tida em conta.

[11] Os textos de todos estes
documentos em todas as l�n-

guas oficiais das Na��es
Unidas, bem como outras

informa��es sobre o historial
legislativo dos instrumentos e

sobre o seu estatuto actual,
est�o dispon�veis no site do
Centro das Na��es Unidas

para a Preven��o
Internacional do Crime

(Gabinete para o Controlo das
Drogas e Preven��o do Crime)

em: http://www.odccp.
org/odccp/crime_cicp_con-

vention.html.

[12] [XXXAddUNODC web-
site URL quando o Toolkit

sobre tr�fico de pessoas esti-
ver dispon�vel XXX]. Ver tam-

b�m ÒReference Guide for
Anti-Trafficking Legislative.

Review with particular
emphasis on South Eastern

EuropeÓ, 
A. Kartushc, Institute of

Human Rights, ODIHR, em
http.//www.osce.org/odihr/att

f_refguide.pdf.
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Disposi��es relevantes da Conven��o e do Protocolo
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Disposi��es 
interpretativas e t�cnicas 
do Protocolo

Cap�tulo 2

[Protocolo] Artigo 1.¼ | Rela��o com a Conven��o das Na��es
Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional

1. O presente Protocolo completa a Conven��o das Na��es Unidas contra a Criminalidade

Organizada Transnacional e dever� ser interpretado em conjunto com a Conven��o.

2. As disposi��es da Conven��o dever�o aplicar-se mutatis mutandis ao presente Protocolo,

salvo se no mesmo se dispuser o contr�rio.

I. As infrac��es estabelecidas em conformidade com o artigo 5.¼ do presente Protocolo

dever�o ser consideradas infrac��es estabelecidas em conformidade com a Conven��o.

[Protocolo] Artigo 2.¼ | Objecto

O presente Protocolo tem como objecto:

a) Prevenir e combater o tr�fico de pessoas, prestando uma especial aten��o �s mulheres e

�s crian�as;

b) Proteger e ajudar as v�timas desse tr�fico, respeitando plenamente os seus direitos huma-

nos; e

c) Promover a coopera��o entre os Estados Partes de forma a atingir estes objectivos.

[Conven��o] Artigo 37.¼ | Rela��o com os protocolos 

1. A presente Conven��o poder� ser completada por um ou mais protocolos.

2. Para se tornar Parte num protocolo, um Estado ou uma organiza��o regional de integra-

��o econ�mica dever� igualmente ser Parte na presente Conven��o.

3. Um Estado Parte na presente Conven��o n�o estar� vinculado por um protocolo, a menos

que se torne Parte do mesmo protocolo, em conformidade com as disposi��es deste.

4. Qualquer protocolo adicional � presente Conven��o ser� interpretado conjuntamente

com a mesma, tendo em conta a finalidade desse protocolo.



[13] United Nations, Treaty
Series, vol. 189, n.¼ 2545.

[14] Ibid., vol. 606, n.¼ 8791.
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[Protocolo] Artigo 4.¼ | åmbito de aplica��o

O presente Protocolo aplica-se, salvo disposi��o em contr�rio, � preven��o, � investiga��o e �

repress�o das infrac��es estabelecidas em conformidade com o artigo 5.¼ do presente Protocolo,

quando essas infrac��es sejam de natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso orga-

nizado, bem como � protec��o das v�timas dessas infrac��es.

[Protocolo] Artigo 14.¼ | Cl�usula de salvaguarda 

1. Nenhuma disposi��o do presente Protocolo dever� prejudicar os direitos, obriga��es e

responsabilidades dos Estados e das pessoas por for�a do direito internacional, incluindo o direito

internacional humanit�rio e o direito internacional relativo aos direitos humanos e, em particular,

na medida em que sejam aplic�veis, a Conven��o relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951[13] e o

seu Protocolo de 1967[14] e o princ�pio de non-refoulement neles consagrado.

2. As medidas constantes do presente Protocolo dever�o ser interpretadas e aplicadas de

forma a que as pessoas que foram v�timas de tr�fico de pessoas n�o sejam discriminadas. A inter-

preta��o e aplica��o das referidas medidas dever�o estar em conformidade com os princ�pios de

n�o discrimina��o internacionalmente reconhecidos.

[Protocolo] Artigo 17.¼ | Entrada em vigor 

1. O presente Protocolo entrar� em vigor no nonag�simo dia seguinte � data do dep�sito do

quadrag�simo instrumento de ratifica��o, aceita��o, aprova��o ou ades�o, mas n�o antes da

entrada em vigor da Conven��o. Para efeitos do presente n�mero, nenhum dos instrumentos

depositados por uma organiza��o regional de integra��o econ�mica ser� considerado um instru-

mento adicional aos que j� tenham sido depositados pelos Estados membros dessa organiza��o.

2. Para cada Estado ou organiza��o regional de integra��o econ�mica que ratifique, aceite ou

aprove o presente Protocolo ou a ele adira depois de ter sido depositado o quadrag�simo instru-

mento de ratifica��o, aceita��o, aprova��o ou ades�o, o presente Protocolo entrar� em vigor no tri-

g�simo dia seguinte � data de dep�sito por tal Estado ou organiza��o do referido instrumento, ou

na data em que ele entra em vigor de acordo com o n.¼ 1 do presente artigo, se esta for posterior.

Principais elementos destes artigos

Aplica��o de outros instrumentos internacionais relevantes (artigo 14.¼)

O Protocolo relativo � Preven��o, � Repress�o e � Puni��o do Tr�fico de Pessoas, em especial

de Mulheres e Crian�as � apenas o �ltimo de v�rios instrumentos internacionais que versa sobre o

tr�fico de seres humanos ou assuntos conexos. A escravatura, bem como variantes de tr�fico de

pessoas s�o desde h� muito um motivo de preocupa��o, tendo j� havido iniciativas anteriores des-

tinadas a impedir e a combater o problema. Ao elaborar o Protocolo foi pois preciso ter especial-

mente em aten��o a linguagem das diferentes disposi��es e a forma como devem interagir com os

outros princ�pios j� existentes e estabelecidos no direito internacional.

O princ�pio fundamental estabelecido � o de que quaisquer direitos ou responsabilidades que



j� se aplicavam a um Estado Parte antes do Protocolo se mant�m e n�o s�o afectados pelo Protocolo.

O Protocolo n�o limita nem diminui nem direitos, nem obriga��es ou responsabilidades, apenas os

alarga na medida que esteja previsto no texto[15]. Assim, por exemplo, os requisitos definidos por

instrumentos diferentes para tratar de requerentes de asilo e de v�timas de tr�fico seriam aplicados

em conjunto ao mesmo caso sempre que uma v�tima pedisse asilo pol�tico. Ao mesmo tempo, houve

tamb�m o cuidado de reconhecer que nem todos os pa�ses que se ir�o tornar Estados Partes no

Protocolo est�o sujeitos a alguns dos outros instrumentos internacionais relevantes. Sempre que

seja esse o caso, embora o Protocolo se refira a princ�pios de direito internacional humanit�rio e de

direito internacional relativo aos direitos humanos, o facto de se tornar Parte no Protocolo n�o faz

com que indirectamente esses princ�pios sejam aplic�veis a um pa�s ao qual n�o se aplicavam

antes[16]. No entanto, tendo em conta o n�mero de princ�pios que se sobrep�em e que podem ser

aplicados a qualquer Estado Parte, tanto na legisla��o que est� ser desenvolvida como a que � apli-

cada, os redactores s�o aconselhados a analisar o �mbito de todas as obriga��es existentes ao abrigo

do direito consuetudin�rio internacional e todos os instrumentos aplic�veis, bem como qualquer

legisla��o nacional previamente aprovada ou adoptada para implementar essas obriga��es, a fim de

garantir a consist�ncia de todas as medidas tomadas em conformidade com o Protocolo. Para al�m

dos princ�pios humanit�rios e de direitos humanos fundamentais, houve v�rias iniciativas espec�fi-

cas que visavam a escravatura e outros conceitos mais antigos de tr�fico de seres humanos. Segue-

-se uma lista de instrumentos que os redactores podem ter em conta ou consultar:

1. Instrumentos do direito internacional humanit�rio, de direitos humanos e outros de aplica��o geral

¥ Declara��o Universal dos Direitos Humanos, adoptada pela Assembleia Geral das Na��es

Unidas a 10 de Dezembro de 1948;

¥ Conven��o Internacional sobre os Direitos da Crian�a, adoptada pela Assembleia Geral

das Na��es Unidas a 20 de Novembro de 1989, UN, Treaty Series, vol. 1577, n.¼ 27531, p.3;

¥ Protocolos facultativos � Conven��o Internacional sobre os Direitos da Crian�a relativo �

Participa��o de Crian�as em Conflitos Armados (A/RES/54/263) e relativo � Venda de

Crian�as, Prostitui��o Infantil e Pornografia Infantil, adoptados em Nova Iorque a 25 de

Maio de 2000 (A/RES/54/263);

¥ Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Pol�ticos, adoptado pela Assembleia Geral das

Na��es Unidas a 16 de Dezembro de 1966, UN, Treaty Series, vol. 999, n.¼ 14668, p. 171;

¥ Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, adoptado em Roma a 17 de Julho de

1998, n.¼ 38544;

¥ Conven��o das Na��es Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, assinada em Genebra

a 28 de Julho de 1951, UN, Treaty Series, vol. 189, n.¼ 2545, p. 137;

¥ Protocolo Adicional � Conven��o Relativa ao Estatuto dos Refugiados, conclu�do em Nova

Iorque a 31 de Janeiro de 1967, UN, Treaty Series, vol. 606, n.¼ 8791, p. 267.

2. Instrumentos contra o tr�fico ou a escravatura em geral

¥ Conven��o sobre a Escravatura, assinada em Genebra a 25 de Setembro de 1926 e emen-

dada pelo Protocolo conclu�do na sede das Na��es Unidas, Nova Iorque, a 7 de Dezembro

de 1953, UN, Treaty Series, vol. 212, n.¼ 2861, p. 17;

¥ Conven��o Suplementar relativa � Aboli��o da Escravatura, do Tr�fico de Escravos e das

Institui��es e Pr�ticas an�logas, adoptada em Genebra a 7 de Setembro de 1956, UN,

Treaty Series, vol. 266, n.¼ 3822, p. 3;

¥ Conven��o sobre o Trabalho For�ado, adoptada em Genebra a 28 de Junho de 1930, OIT, C 29;

¥ Conven��o sobre a Aboli��o do Trabalho For�ado, adoptada em Genebra a 25 de Junho de

1957, OIT, C 105; e
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[15] Artigo 14.¼ do Protocolo.

[16] Ver Notas interpretativas
A/55/383/ Add. 1, 

par�grafo 85.



¥ Conven��o relativa � Interdi��o das Piores Formas de Trabalho das Crian�as e � Ac��o

Imediata com Vista � sua Elimina��o, adoptada em Genebra a 17 de Junho de 1999, OIT, C 182.

3. Instrumentos relativos � escravatura ou ao tr�fico ligados a servi�os sexuais

¥ Acordo Internacional para a Repress�o do ÒTr�fico de Escravos BrancosÓ, assinado em

Paris a 18 de Maio de 1904, UN, Treaty Series, vol. 1, n.¼ 11, p. 83;

¥ Conven��o Internacional para a Repress�o do Tr�fico de Escravos Brancos, assinada igual-

mente em Paris a 4 de Maio de 1910, UN, Treaty Series, vol. 1, n.¼ 8, (Anexo C);

¥ Protocolo de emenda do Acordo Internacional para a Repress�o do Tr�fico de Escravos

Brancos, assinado em Paris a 18 de Maio de 1904, UN, Treaty Series, vol. 30, n.¼ 446, p. 23;

¥ Conven��o Internacional para a Repress�o de Tr�fico de Escravos Brancos, assinada em

Paris a 4 de Maio de 1910, assinada em Lake Success, Nova Iorque, a 4 de Maio de 1949,

UN, Treaty Series, vol. 30, n.¼ 446, p. 23;

¥ Conven��o Internacional para a Repress�o do Tr�fico de Mulheres e Crian�as, celebrada

em Genebra a 30 de Setembro de 1921, UN, Treaty Series, vol. 9, n.¼ 269, p. 415;

¥ Conven��o Internacional para a Repress�o do Tr�fico de Mulheres Adultas, celebrada em

Genebra a 11 de Outubro de 1933, UN, Treaty Series, vol. 150, n.¼ 3476, p. 431;

¥ Protocolo de emenda da Conven��o para a Repress�o do Tr�fico de Mulheres e Crian�as,

celebrado em Genebra a 30 de Setembro de 1921, UN, Treaty Series, vol. 53, n.¼ 770, p. 13;

¥ Conven��o para a Repress�o do Tr�fico de Mulheres Adultas, celebrado em Genebra a 11

de Outubro de 1933, assinada em Lake Success, Nova Iorque a 12 de Novembro de 1947,

UN, Treaty Series, vol. 53, n.¼ 770, p. 13

¥ Conven��o para a Repress�o do Tr�fico de Pessoas e da Explora��o da Prostitui��o de

Outrem, aberta � assinatura em Lake Sucess, a 21 de Mar�o de 1950, UN, Treaty Series, vol.

96, n.¼ 1342, p. 271; e,

¥ Conven��o de Nova Iorque sobre a Elimina��o de Todas as Formas de Discrimina��o contra

Mulheres, adoptada pela Assembleia Geral das Na��es Unidas a 18 de Dezembro de 1979,

UN, Treaty Series, vol. 1249, n.¼ 20378, p. 13.

N�o discrimina��o (artigo 14.¼)

Nos termos do artigo 14.¼ do Protocolo os requisitos do Protocolo devem ser Òinterpretados e

aplicadosÓ de forma a que n�o haja discrimina��o com base no facto de as pessoas afectadas serem

ou n�o v�timas de tr�fico. Este dado centra-se na interpreta��o do Protocolo e n�o na lei nacional que

a implementa, mas os redactores podem querer ter em considera��o o princ�pio de n�o discrimina-

��o na elabora��o de disposi��es espec�ficas, em particular das que dizem respeito a estas v�timas[17].

Interpreta��o do Protocolo 
(artigos 1.¼ e 14.¼ do Protocolo, artigo 37.¼ da Conven��o)

A interpreta��o dos tratados � mat�ria da responsabilidade dos Estados Membros. As regras

gerais de interpreta��o e aplica��o dos tratados constam da Conven��o de Viena sobre o Direito dos

Tratados de 1969, Parte III[18], e n�o ser�o analisadas em detalhe neste Guia. Contudo, um factor a

ter em conta na interpreta��o de tratados � o pr�prio tratado poder estabelecer os princ�pios inter-

pretativos. Tanto na Conven��o como nos Protocolos h� diversas refer�ncias interpretativas espe-

c�ficas[19] e as disposi��es relativas � resolu��o de diferendos presentes nos instrumentos tamb�m

[17] Ver tamb�m a Conven��o
Internacional sobre a

Elimina��o de Todas as
Formas de Discrimina��o

Racial, adoptada pela resolu-
��o 2106 (XX) da Assembleia

Geral a 21 de Dezembro de
1965, UN, Treaty Series, vol.

660, n.¼ 9464, p. 195; 
a Declara��o sobre a

Elimina��o da Discrimina��o
contra as Mulheres, procla-

mada pela resolu��o 2263
(XXII) da Assembleia Geral a 7

de Novembro de 1967; a
Declara��o sobre a

Elimina��o da Viol�ncia con-
tra as Mulheres, adoptada pela

resolu��o 48/104 da
Assembleia Geral a 20 de

Dezembro de 1993; a
Conven��o Interamericana

para Prevenir, Punir e
Erradicar a Viol�ncia contra as

Mulheres (Conven��o de
Bel�m do Par�), adoptada pela

OEA em 1994.

[18] United Nations, Treaty
Series, vol. 1155, n.¼ 18232, p.

331. Foi adoptada a 22 de
Maio de 1969 e est� em vigor
desde 27 de Janeiro de 1980. 

A International Law
Commission disponibilizou
online o texto da Conven��o

de Viena no seguinte 
endere�o: http://www.un.org/
law/ilc/texts/treaties.htm Ð top

[19] Ver, por exemplo, o
artigo 16.¼, n.¼ 14, da

Conven��o, que imp�e o 
princ�pio da n�o discrimina-
��o como um limite � inter-

preta��o e aplica��o da obri-
ga��o b�sica de extraditar os

infractores.
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exigem negocia��es, seguidas de arbitragem, como o meio para resolver quaisquer diferendos que

surjam a prop�sito da interpreta��o ou da aplica��o. Ser�o feitas refer�ncias espec�ficas relaciona-

das com as mat�rias a que se aplicam, mas h� tamb�m duas disposi��es interpretativas de car�cter

geral que se aplicam ao Protocolo. A primeira, estabelecida pelo artigo 37.¼ da Conven��o e pelo

artigo 1.¼ do Protocolo, � a de que h� elementos da Conven��o-m�e que devem ser tidos em conta

na interpreta��o do Protocolo. Esses elementos est�o associados � rela��o entre os dois instru-

mentos e ser�o por isso abordados na sec��o seguinte. A segunda � definida pelo artigo 14.¼, n.¼ 2,

do Protocolo, que estipula que todas as medidas previstas no Protocolo sejam interpretadas e apli-

cadas de modo a n�o discriminarem as pessoas pelo facto de serem v�timas de tr�fico.

Rela��o entre a Conven��o e os Protocolos 
(artigo 37.¼ da Conven��o, artigo 1.¼ dos Protocolos)

O artigo 1.¼ dos Protocolos e o artigo 37.¼ da Conven��o estabelecem a rela��o b�sica entre a

Conven��o e os seus Protocolos. Os quatro instrumentos foram elaborados como um grupo, com

disposi��es gerais contra o crime organizado internacional (por ex., extradi��o e aux�lio judici�rio)

na Conven��o-m�e, e elementos que s�o espec�ficos da mat�ria de que trata cada um dos Protocolos

(por ex. as infrac��es e disposi��es no Protocolo relativas aos documentos de viagem e identidade).

Uma vez que os Protocolos n�o foram concebidos como tratados independentes, cada pa�s tem de

se tornar Estado Parte na Conven��o-m�e para se poder tornar Parte em qualquer um dos

Protocolos. Deste modo fica assegurado que � tamb�m poss�vel utilizar e aplicar todas as disposi-

��es gerais da Conven��o a todo o caso que ocorra no �mbito de um Protocolo no qual os pa�ses em

quest�o sejam Partes. Muitas disposi��es espec�ficas s�o redigidas desta forma: a Conven��o con-

t�m, por exemplo, requisitos gerais referentes ao aux�lio judici�rio e a outras formas de coopera��o

internacional, enquanto que os requisitos de ter de prestar assist�ncia espec�fica, como a verifica-

��o de documentos de viagem ou a localiza��o de uma arma de fogo, s�o apenas abordados nos

Protocolos pertinentes. As regras adicionais estabelecidas pelos artigos relevantes regulam depois

a interpreta��o de disposi��es semelhantes ou paralelas em cada um dos instrumentos, bem como

a aplica��o das disposi��es gerais da Conven��o �s infrac��es e outras disposi��es previstas nos

Protocolos. A Conven��o-m�e e os Protocolos s�o tratados internacionais.

O artigo 1.¼ do Protocolo e o artigo 37.¼ da Conven��o estabelecem os seguintes princ�pios

b�sicos que regem a rela��o entre os dois instrumentos:

Nenhum pa�s pode ser Parte em nenhum dos Protocolos se n�o for tamb�m Parte na Conven-

��o[20]. A ratifica��o ou ades�o simult�neas s�o permitidas pelo texto, mas pa�s algum pode tornar-

-se Parte em nenhum dos Protocolos se n�o for tamb�m Parte na Conven��o-m�e. Fica assim asse-

gurado que n�o � poss�vel um pa�s ser submetido �s obriga��es dos Protocolos se n�o estiver tam-

b�m sujeito �s obriga��es da Conven��o.

A Conven��o e o Protocolo devem ser interpretados em conjunto[21]. A interpreta��o dos diver-

sos instrumentos deveria ter em conta todos os instrumentos relevantes, e �s disposi��es que tive-

rem uma redac��o semelhante ou paralela deveria, em geral, ser atribu�do significado semelhante.

A interpreta��o de um Protocolo tamb�m tem de ter em considera��o o objecto do mesmo, o que,

nalguns casos, poder� alterar significados atribu�dos na Conven��o[22].

As disposi��es da Conven��o aplicam-se mutatis mutandis ao Protocolo[23]. A express�o

Òmutatis mutandisÓ foi explicada nas notas aprovadas para os trabalhos preparat�rios como tendo

o significado de Òcom as modifica��es que as circunst�ncias exigiremÓ ou Òcom as modifica��es

necess�riasÓ[24]. Ou seja, ao aplicar as disposi��es da Conven��o ao Protocolo, � poss�vel introduzir

pequenas modifica��es na interpreta��o ou aplica��o de modo a ter em conta as circunst�ncias que
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[20] Artigo 37.¼, n.¼ 2, da
Conven��o.

[21] Artigo 37.¼, n.¼ 4, da
Conven��o e artigo 1.¼, n.¼ 1,

do Protocolo.

[22] Artigo 37.¼, n.¼ 4, da
Conven��o.

[23] Artigo 1.¼, n.¼ 2, do
Protocolo.

[24] Sobre o significado de
mutatis mutandis, ver

A/55/383/Add. 1, 
par�grafo 62.



surgem no �mbito do Protocolo, mas tais modifica��es n�o deveriam ser feitas a menos que fos-

sem necess�rias e, mesmo ent�o, s� na medida em que forem necess�rias. Esta regra geral n�o se

aplica nos casos em que os redactores a exclu�ram especificamente[25].

As infrac��es previstas no Protocolo dever�o tamb�m ser consideradas infrac��es estabeleci-

das de acordo com a Conven��o[26]. Esta � uma liga��o delicada entre o Protocolo e a Conven��o. Ela

garante que qualquer infrac��o ou infrac��es definidas por cada pa�s para criminalizar o tr�fico de

seres humanos, de acordo com o exigido pelo artigo 5.¼ do Protocolo, estar�o automaticamente

abrangidas pelo �mbito das disposi��es b�sicas da Conven��o que regulam formas de coopera��o

internacional tais como a extradi��o (artigo 16.¼) e o aux�lio judici�rio (artigo 18.¼)[27]. Estabelecer

uma liga��o semelhante poder� ser um elemento importante da legisla��o nacional, em particular

nos casos em que a inten��o � usar uma estrutura paralela � da Conven��o e dos Protocolos.

Objecto do Protocolo

O artigo 2.¼ do Protocolo estabelece tr�s objectivos b�sicos: a preven��o e a luta contra o tr�-

fico; a protec��o e o apoio �s v�timas de tr�fico e a promo��o da coopera��o entre os Estados Partes.

Tal como no t�tulo, a linguagem do artigo 2.¼, al�nea a), exige uma Òaten��o especialÓ para o tr�fico

de mulheres e crian�as, mantendo ao mesmo tempo o princ�pio b�sico de que todos os seres huma-

nos, independentemente da sua idade ou sexo, podem ser v�timas e que todas as formas de tr�fico

devem ser abrangidas pelo Protocolo. Isto reflecte a decis�o de alargar o �mbito do Protocolo, que

foi tomada pela Assembleia Geral j� depois de as negocia��es terem come�ado[28]. Ao elaborarem a

legisla��o de implementa��o, os legisladores deveriam, no geral, ter presente que, qualquer pessoa

pode vir a ser uma v�tima, mas nalguns dom�nios, al�m das regras gerais, poder�o ser necess�rias

disposi��es mais espec�ficas para abarcar os problemas das mulheres e crian�as que s�o vitimas.

åmbito de Aplica��o

O leque de actividades e circunst�ncias �s quais se aplicar� o Protocolo e as excep��es � sua apli-

ca��o s�o reguladas pelo artigo 4.¼ do Protocolo e pelos artigos 2.¼ e 3.¼ da Conven��o, que aplicam o

Protocolo mutatis mutantis. Normalmente, as disposi��es da Conven��o limitam a aplica��o do

Protocolo aos casos em que pelo menos uma das infrac��es em causa possui algum elemento de trans-

nacionalidade e algum grau de envolvimento de um Ògrupo criminoso organizadoÓ. Estes limites tam-

b�m se aplicam � Conven��o e a todos os outros Protocolos. Acresce que o artigo 4.¼ do Protocolo

depois limita ainda mais o Protocolo aos assuntos relacionados com o tr�fico de pessoas. Facto que

ilustra a import�ncia de garantir que qualquer legisla��o que implemente a Conven��o e outros proto-

colos sejam elaborados de forma consistente e coordenada. Podemos, por exemplo, facilmente imagi-

nar um �nico caso no qual os investigadores se deparem com tr�fico de pessoas (Protocolo e

Conven��o), branqueamento de capitais (Conven��o) e introdu��o clandestina de migrantes (outro

Protocolo) e no qual seja pedida a extradi��o dos infractores (Conven��o). Ser� importante garantir que

todas estas formas de coopera��o sejam tratadas de forma consistente por todos os pa�ses envolvidos.

Infrac��es �s quais se aplica o Protocolo

O artigo 3.¼ da Conven��o-m�e estabelece o �mbito fundamental de aplica��o. A Conven��o

aplica-se apenas � Òpreven��o, investiga��o e repress�o deÓ infrac��es estabelecidas pela Conven-

[25] O Artigo 11.¼, n.¼ 6, do
Protocolo, por exemplo, esti-

pula que ÒSem preju�zo do
disposto no artigo 27.¼ da

Conven��o, os Estados Partes
dever�o procurar intensificar a

coopera��o entre os servi�os
de controlo de fronteiras,

designadamente atrav�s da
cria��o e manuten��o de

canais de comunica��o 
directosÓ.

[26] Artigo 1.¼, n.¼ 3, do
Protocolo.

[27] Na maioria dos casos, os
redactores utilizaram a frase

Òas infrac��es abrangidas pela
presente Conven��oÓ para

estabelecerem esta liga��o.
Ver, por exemplo, o artigo

18.¼, n.¼ 1, que define o
�mbito da obriga��o de extra-

ditar os infractores.

[28] O mandato original,
GA/RES/53/111, par�grafo 10,
refere-se apenas ao tr�fico de

mulheres e crian�as, tendo
depois sido alargado, sur-

gindo sob a f�rmula que apa-
rece no t�tulo final e no texto

do artigo 2.¼ (a) da
GA/RES/54/126, par�grafo 3.
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��o e de outros Òcrimes gravesÓ, um termo que � definido pelo artigo 2.¼, al�nea b). Quando um pa�s

se torna Estado Parte no Protocolo, a infrac��o de tr�fico de pessoas � automaticamente abrangida

pelo artigo 1.¼, n.¼ 3, do Protocolo como uma infrac��o suplementar para efeitos da legisla��o de

implementa��o desse pa�s e para efeitos de coopera��o com outros pa�ses que tamb�m s�o Estados

Partes na Conven��o e no Protocolo.

Transnacionalidade e crime organizado

O artigo 3.¼ da Conven��o tamb�m estipula que a Conven��o s� � aplic�vel Ò... sempre que [as]

infrac��es sejam de natureza transnacional e envolvam um grupo criminoso organizadoÓ. O grau

desse envolvimento � depois determinado pelos diversos artigos espec�ficos da Conven��o e dos

Protocolos, mas n�o � geralmente muito elevado[29]. � importante que os redactores legislativos repa-

rem que as disposi��es destes artigos regulam o �mbito de aplica��o da Conven��o e do Protocolo

enquanto instrumentos internacionais entre Estados Partes soberanos e n�o necessariamente a apli-

ca��o de infrac��es ou de outras disposi��es jur�dicas, previstas no direito interno, a indiv�duos. O

artigo 34.¼, n.¼ 1 da Conven��o estipula especificamente que os �rg�os legislativos n�o devem inserir

elementos de transnacionalidade ou de crime organizado nas disposi��es no direito interno relativas

a infrac��es. Em conjunto, estabelecem o princ�pio de que, embora os Estados Partes devessem ter de

provar um certo grau de transnacionalidade e crime organizado quando solicitassem a coopera��o ou

aux�lio de outros Estados Partes, os respectivos Minist�rios P�blicos n�o deveriam ter de provar

nenhum desses elementos para obter uma condena��o por tr�fico de pessoas ou qualquer outra infrac-

��o estabelecida pela Conven��o ou pelos respectivos Protocolos. No caso do tr�fico de pessoas, as

infrac��es previstas no direito interno deveriam ser aplicadas, mesmo quando n�o haja nem transna-

cionalidade nem envolvimento de grupos criminosos organizados ou n�o for poss�vel prov�-los[30].

Nem a Conven��o nem o Protocolo exigem especificamente outras disposi��es que n�o as infrac��es

penais, e os legisladores poder�o considerar ser conveniente integrar refer�ncias � transnacionalidade

e ao envolvimento de grupos criminosos organizados nalgumas disposi��es que versam sobre formas

de coopera��o internacional, tendo presente que a norma b�sica estabelecida pelo artigo 18.¼ da

Conven��o � apenas a de ter de haver Òmotivos razo�veis para suspeitarÓ e de que o texto da Conven��o

e dos Protocolos apenas fixa normas m�nimas. Neste caso, ficaria, geralmente, ao crit�rio dos redac-

tores definir na legisla��o interna, que regula a coopera��o, um requisito menor, mas n�o maior,

excepto quando a disposi��o pertinente da Conven��o ou do Protocolo o autorize especificamente.

Uma infrac��o � considerada Òde car�cter transnacionalÓ se[31]:

¥ For cometida em mais do que um Estado;

¥ For cometida no seio de um Estado, tendo uma parte substancial da prepara��o, do pla-

neamento, da direc��o ou do controlo sido efectuada noutro Estado;

¥ For cometida no seio de um Estado, mas com a participa��o de um grupo criminoso orga-

nizado envolvido em actividades criminosas em mais do que um Estado; ou

¥ For cometida no seio de um Estado, mas produzir efeitos significativos noutro Estado.

Por Ògrupo criminoso organizadoÓ entende-se o seguinte[32]:

¥ um grupo estruturado de tr�s ou mais pessoas, 

¥ que exista durante um per�odo de tempo;

¥ actue de forma concertada com o objectivo de cometer um ou mais crimes graves[33] ou

infrac��es previstas na presente Conven��o (incluindo qualquer Protocolo aplic�vel); e

¥ uma ou mais das infrac��es visarem a obten��o, directa ou indirecta, de um benef�cio

financeiro ou outro benef�cio material.
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[29] O artigo 18.¼, n.¼ 1, da
Conven��o, por exemplo,

estabelece para a obten��o de
aux�lio judici�rio como princ�-

pio base o de que tem de
haver Òmotivos razo�veis para

suspeitarÓ de que a infrac��o �
de natureza transnacional e

que h� um grupo criminoso
organizado envolvido, porque
muitas vezes o aux�lio estran-

geiro � necess�rio para veri-
ficar se as suspeitas de tal
envolvimento s�o v�lidas 

ou n�o.

[30] A �nica excep��o a este
princ�pio surge nos casos em

que a redac��o do requisito de
criminaliza��o incorporar

especificamente um desses
elementos, tal como sucede

no artigo 5, n.¼ 1, da
Conven��o (presen�a de um

grupo criminoso organizado)
ou com os requisitos de crimi-

naliza��o dos Protocolos que
versam sobre o tr�fico il�cito

de migrantes e o tr�fico il�cito
de armas de fogo, em que

algumas das infrac��es exi-
gem especificamente elemen-

tos de transnacionalidade.
Estes requisitos s�o analisa-

dos de modo mais pormeno-
rizado na sec��o sobre a cri-
minaliza��o. Ver ÒPrinc�pios

gerais definidos pela
Conven��o, adiante.

[31] Ver artigo 3.¼, n.¼ 2, da
Conven��o.

[32] Ver artigo 2.¼, al�nea a),
da Conven��o.

[33] O termo Òcrime graveÓ
tamb�m � definido pelo artigo

2.¼, al�nea b), da Conven��o.



Raz�es para a adop��o destes artigos

As disposi��es da Conven��o e do Protocolo, apresentadas nesta sec��o, fornecem uma orien-

ta��o de car�cter geral para os redactores e governos, aplic�vel a todos os outros elementos dos ins-

trumentos e �s medidas legislativas e outras tomadas para os implementar. O objecto expl�cito do

Protocolo constitui a base para a interpreta��o e aplica��o das suas outras disposi��es; outros arti-

gos visam garantir uma interpreta��o que seja consistente entre os dois instrumentos, bem como

com outros dom�nios relevantes do direito internacional. Nesta sec��o est�o igualmente com-

preendidas disposi��es t�cnicas que regulam a entrada em vigor e aplica��o do Protocolo. Elas

apresentam uma f�rmula clara para que cada Estado Parte determine em que momento a

Conven��o e o Protocolo se tornam vinculativos para ele e, portanto, as datas em que medidas legis-

lativas dif�ceis e outras poder�o ser invocadas por outros Estados Partes.

As disposi��es interpretativas mais importantes s�o aquelas que regulam a rela��o entre a

Conven��o e cada um dos Protocolos, o artigo 37.¼ da Conven��o e o artigo 1.¼ do Protocolo[34]. Tal

como j� foi referido, o Protocolo n�o foi como um instrumento jur�dico distinto mas antes como

parte de um pacote de instrumentos contra a criminalidade organizada internacional. Depois de se

ter tornado Parte na Conven��o-m�e, cabe a cada pa�s tamb�m ratificar ou aderir a qualquer um dos

Protocolos. Quando o pa�s se torna Parte em cada um dos Protocolos, esse Protocolo forma um

todo com a Conven��o. Normalmente, as disposi��es jur�dicas que ser�o aplic�veis num caso espe-

c�fico s�o ou exclusivas da Conven��o ou da Conven��o e de um Protocolo. Contudo, os legislado-

res e redactores legislativos deveriam n�o esquecer que os grupos criminosos organizados tendem

a ser flex�veis e diversificados e que podem surgir casos que envolvam outros Protocolos, nos quais

os pa�ses em causa s�o tamb�m Partes, ou ainda outros tratados, acordos ou formas de entendi-

mento, regionais e espec�ficos, aplic�veis. Ser� importante estudar todas as disposi��es potencial-

mente aplic�veis ao pa�s que � ou pretende tornar-se Parte, e garantir, a n�vel interno, a maior coe-

r�ncia e interoperabilidade poss�veis.

O Protocolo cont�m medidas espec�ficas relativas ao tema base do mesmo, como seja o tr�fico

de seres humanos, apoiadas nos poderes e mecanismos mais amplos e gen�ricos da Conven��o.

Algumas medidas s�o mais ou menos exclusivas de um Protocolo (por ex., a infrac��o de tr�fico);

alguns dom�nios podem ter elementos dos dois instrumentos (por ex. as medidas para a coopera-

��o no dom�nio policial) e alguns elementos s�o exclusivos da Conven��o (por ex. as 4 infrac��es

da Conven��o[35] e a extradi��o). Ao elaborar legisla��o nacional, � importante que as medidas indi-

viduais de implementa��o dos instrumentos sejam integradas de modo an�logo a fim de garantir

medidas eficazes contra o tr�fico de seres humanos, quer como crime distinto, quer no contexto

mais geral dos grupos criminosos organizados que traficam seres humanos e das outras �reas de

actua��o criminosa em que podem estar envolvidos. N�o se estabelece qualquer rela��o entre os

Protocolos a n�o ser indirectamente atrav�s da Conven��o, mas os Estados Partes podem estabele-

cer tais liga��es se assim o desejarem[36].

Meios de implementa��o destes artigos

De um modo geral, os artigos desta sec��o regulam a interpreta��o e aplica��o das outras dis-

posi��es. Eles podem assim ajudar e orientar os governos, redactores e �rg�os legislativos, mas,

eles pr�prios n�o requerem medidas de implementa��o espec�ficas.

[34] O artigo 37.¼ aplica-se a
todos os Protocolos, e o texto

do artigo 1.¼ � o mesmo em
todos eles, o que significa que

a rela��o � a mesma para
todos eles.

[35] Artigos 5.¼ (participa��o
num grupo criminoso organi-
zado), 6.¼ (branqueamento de

capitais), 8.¼ (corrup��o) e
23.¼ (obstru��o � justi�a).

[36] Um dom�nio onde isso se
pode revelar desej�vel � o das

disposi��es dos Protocolos
relativos ao tr�fico de pessoas
e ao tr�fico il�cito de migran-
tes que regulam a seguran�a

nas fronteiras e os documen-
tos de viagem (artigos 

11.¼-13.¼), que s�o id�nticas
nos dois Protocolos e que,

provavelmente, se sobrepor�o
em muitas �reas do direito e

da administra��o internos. Os
redactores podem tamb�m ter

em conta a formula��o das
infrac��es para no caso de um

traficante n�o poder ser con-
denado pela infrac��o de 

tr�fico, poder vir a s�-lo
mesmo assim por introdu��o

clandestina de migrantes. Esta
rela��o tamb�m facilitaria a

coopera��o nos casos em que
n�o � claro se a actividade 

criminal em causa � qualifi-
cada de introdu��o clandes-
tina de migrantes, tr�fico de

pessoas, ou ambos
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Criminaliza��o do tr�fico de pessoasCap�tulo 2

Disposi��es relevantes do Protocolo

Artigo 3.¼ | Defini��es

Para efeitos do presente Protocolo:

a) Por Òtr�fico de pessoasÓ entende-se o recrutamento, o transporte, a transfer�ncia, o aloja-

mento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo � amea�a ou ao uso da for�a ou a outras formas de

coac��o, ao rapto, � fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situa��o de vulnerabilidade

ou � entrega ou aceita��o de pagamentos ou benef�cios para obter o consentimento de uma pessoa

que tem autoridade sobre outra, para fins de explora��o. A explora��o dever� incluir, pelo menos,

a explora��o da prostitui��o de outrem ou outras formas de explora��o sexual, o trabalho ou servi-

�os for�ados, a escravatura ou pr�ticas similares � escravatura, a servid�o ou a extrac��o de �rg�os;

b) O consentimento dado pela v�tima de tr�fico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de

explora��o descrito na al�nea a) do presente artigo, dever� ser considerado irrelevante se tiver sido

utilizado qualquer um dos meios referidos na al�nea a);

c) O recrutamento, o transporte, a transfer�ncia, o alojamento ou o acolhimento de uma

crian�a para fins de explora��o dever�o ser considerados Òtr�fico de pessoasÓ mesmo que n�o

envolvam nenhum dos meios referidos na al�nea a) do presente artigo;

d) Por Òcrian�aÓ entende-se qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos. 

Artigo 5.¼ | Criminaliza��o

1. Cada Estado Parte dever� adoptar as medidas legislativas e outras que considere necess�-

rias para estabelecer como infrac��es penais os actos descritos no artigo 3.¼ do presente Protocolo,

quando tenham sido praticados intencionalmente.

2. Cada Estado Parte dever� adoptar igualmente as medidas legislativas e outras que consi-

dere necess�rias para estabelecer como infrac��es penais:

a) Sem preju�zo dos conceitos fundamentais do seu sistema jur�dico, a tentativa de

cometer uma infrac��o estabelecida em conformidade com o n.¼ 1 do presente artigo;

b) participar como c�mplice numa infrac��o estabelecida em conformidade com o n.¼ 1

do presente artigo; e

c) organizar a pr�tica de ou mandar outras pessoas cometer uma infrac��o estabelecida

em conformidade com o n.¼ 1 do presente artigo.



Princ�pios fundamentais de criminaliza��o estabelecidos pela Conven��o

Ao estabelecer as infrac��es requeridas pelos Protocolos, � importante ter presente que cada

Protocolo deve ser interpretado em conjunto com a Conven��o-m�e. A Conven��o imp�e v�rios

princ�pios gerais que se aplicam aos respectivos Protocolos. Em alguns sistemas jur�dicos poder�

tamb�m ser importante assegurar a coer�ncia entre as infrac��es penais estabelecidas ao abrigo da

Conven��o e as dos outros Protocolos, de maneira a servir de base � investiga��o e repress�o dos

grupos criminosos organizados e dos seus membros em caso de uma infrac��o ou de um conjunto

de infrac��es estabelecidas pelos instrumentos. Por exemplo, em muitos casos os grupos crimino-

sos organizados envolvidos no tr�fico il�cito de armas tamb�m se dedicam � introdu��o clandestina

de migrantes ou ao tr�fico il�cito de seres humanos, de drogas ou de outras mercadorias, ou ainda

a outros crimes como o branqueamento de capitais e, regra geral, os �rg�os legislativos nacionais

h�o de querer garantir que a redac��o das infrac��es penais relevantes, ao abrigo da Conven��o e

dos respectivos Protocolos, apoie a coordena��o de esfor�os para investigar e perseguir todas estas

actividades juntas, se for caso disso.

Ao redigir as infrac��es penais nos termos do Protocolo dever-se-ia ter em conta os princ�pios

espec�ficos da Conven��o a seguir indicados:

Norma m�nima. A defini��o de crime no direito interno poder� ser mais ampla no seu �mbito

ou mais grave do que aquilo que � exigido pelo Protocolo, desde que todos os actos especificados

pelo Protocolo sejam considerados crime[37].

[37] Artigo 34.¼ n.¼ 3, da
Conven��o.
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Artigo 11.¼ | Medidas nas fronteiras

1. Sem preju�zo dos compromissos internacionais relativos � liberdade de circula��o de pes-

soas, os Estados Partes dever�o refor�ar, na medida do poss�vel, os controlos fronteiri�os neces-

s�rios para prevenir e detectar o tr�fico de pessoas.

2. Cada Estado Parte dever� adoptar as medidas legislativas ou outras medidas apropriadas

para prevenir, na medida do poss�vel, a utiliza��o de meios de transporte explorados por trans-

portadores comerciais para a pr�tica de infrac��es estabelecidas em conformidade com o artigo 5.¼

do presente Protocolo.

3. Quando se considere apropriado e sem preju�zo das conven��es internacionais aplic�-

veis, tais medidas dever�o consistir, nomeadamente, em estabelecer a obriga��o para os transpor-

tadores comerciais, incluindo qualquer empresa de transportes, propriet�rio ou operador de qual-

quer meio de transporte, de verificar se todos os passageiros s�o portadores dos documentos de

viagem exigidos para a entrada no Estado de acolhimento.

4. Cada Estado Parte dever� tomar as medidas necess�rias em conformidade com o seu

direito interno para prever san��es em caso de incumprimento da obriga��o constante do n.¼ 3 do

presente artigo.

5. Cada Estado Parte dever� considerar a possibilidade de tomar medidas que permitam, de

acordo com o seu direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas na

pr�tica de infrac��es estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo.

6. Sem preju�zo do disposto no artigo 27.¼ da Conven��o, os Estados Partes dever�o procu-

rar intensificar a coopera��o entre os servi�os de controlo de fronteiras, designadamente atrav�s

da cria��o e manuten��o de canais de comunica��o directos.
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Responsabilidade das pessoas colectivas. A responsabilidade pelas infrac��es deve ser estabele-

cida tanto para as pessoas ÒsingularesÓ ou biol�gicas como para as pessoas ÒcolectivasÓ, tais

como empresas[38].

As infrac��es devem ser infrac��es ÒpenaisÓ (excepto no caso das pessoas colectivas). Todas as disposi-

��es da Conven��o e do Protocolo relativas �s infrac��es determinam que estas devem ser defi-

nidas como infrac��es de natureza penal. Este princ�pio aplica-se, a menos que o acusado seja

uma pessoa colectiva, e nesse caso a infrac��o poder� ser de natureza penal, civil ou adminis-

trativa[39].

San��es. As san��es adoptadas no direito interno t�m de ter em conta a gravidade das infrac-

��es e ser proporcionais a essa mesma gravidade[40].

N�o inclus�o da transnacionalidade nas infrac��es definidas no direito interno. Tal como foi referido na

Parte I, o elemento de transnacionalidade � um dos crit�rios para aplicar a Conven��o e os

Protocolos (artigo 3.¼ da Conven��o), que se teria de provar antes de efectuar o pedido de aux�lio

internacional. Contudo, a transnacionalidade n�o deveria ter de ser provada num processo judicial

interno. Por esse motivo, as infrac��es previstas no direito interno n�o t�m de ter elemento de

transnacionalidade. A excep��o a este princ�pio � qualquer infrac��o que exija expressamente a

transnacionalidade como um elemento da infrac��o[41].

N�o inclus�o de Ògrupo criminoso organizadoÓ nas infrac��es definidas no direito interno. Tal como

sucede com a transnacionalidade, atr�s referida, o envolvimento de um Ògrupo criminoso organi-

zadoÓ teria de ser demonstrado de modo a satisfazer um outro Estado Parte para poderem ser invo-

cadas as obriga��es em mat�ria de coopera��o internacional, mas n�o deveria ter de ser provado

como elemento de um processo judicial interno. As infrac��es definidas no Protocolo deveriam,

por conseguinte, aplicar-se tamb�m, independentemente da infrac��o ter sido cometida por um

indiv�duo, ou por indiv�duos associados a um grupo criminoso organizado, e independentemente

desse facto poder ser provado ou n�o[42].

A criminaliza��o pode implicar o recurso a Òmedidas legislativas ou outras...Ó mas deve estar fundamentada

na lei. Tanto a Conven��o como o Protocolo referem-se � criminaliza��o atrav�s do recurso a Òmedi-

das legislativas e outras [consideradas] necess�rias...Ó, reconhecendo desse modo que nalguns pa�-

ses pode ser preciso conjugar medidas. Todavia, os redactores mostraram-se preocupados pois,

regra geral, o Estado de Direito exige que as infrac��es criminais sejam definidas por lei, e com a

refer�ncia a Òoutras medidasÓ n�o quiseram significar que se exige ou autoriza a criminaliza��o

sem legisla��o. As notas aprovadas para os trabalhos preparat�rios referem, por isso, que as outras

medidas s�o adicionais e pressup�em a exist�ncia de uma lei[43].

S� os actos intencionais t�m de ser criminalizados. Todos os requisitos de criminaliza��o na Conven-

��o e nos Protocolos s� exigem que o acto visado por cada infrac��o seja criminalizado se tiver sido

praticado intencionalmente. Assim, um acto que envolva normas menos exigentes como a negli-

g�ncia n�o tem de ser criminalizado. Contudo, tal acto pode ser considerado crime nos termos do

artigo 34.¼, n.¼ 3, da Conven��o que autoriza expressamente medidas Òmais estritas ou mais rigo-

rosasÓ do que o n�vel m�nimo de infrac��o exigido. Os redactores deveriam tamb�m ter em conta

que o elemento de inten��o se refere apenas ao acto ou � ac��o que constitui cada uma das infrac-

��es penais e n�o deveria ser usado como crit�rio para desculpar casos em que as pessoas poder�o

n�o conhecer a lei ou n�o saber da exist�ncia da infrac��o.

[38] Artigo 10.¼ da
Conven��o.

[39] Artigo 5.¼, 6.¼, 8.¼ e 23.¼
da Conven��o.

[40] Artigo 11.¼, n.¼ 1, da
Conven��o.

[41] Artigo 34.¼, n.¼ 2, 
da Conven��o e notas inter-
pretativas, A/55/383/Add. 1,

par�grafo 59.

[42] Artigo 34.¼, n.¼ 2, 
da Conven��o e notas inter-
pretativas, A/55/383/Add. 1,

par�grafo 59.

[43] O mesmo princ�pio 
aplica-se separadamente �

Conven��o e a todos os seus
Protocolos. Ver notas para os

trabalhos preparat�rios
A/55/383/Add. 1, par�grafos
9, 69 e 91 e A/55/383/Add. 3,

par�grafo 5. Ver tamb�m o
artigo 15.¼ do Pacto

Internacional sobre Direitos
Civis e Pol�ticos,

GA/RES/2200A de 16 de
Dezembro de 1966.



Significado dos termos. Tal como sucede com todos os requisitos da Conven��o e do Protocolo,

os redactores deveriam ter presente o significado das disposi��es relativas �s infrac��es e n�o se

limitar apenas a incorporar a redac��o literal dos Protocolos. A linguagem utilizada na redac��o das

infrac��es previstas no direito interno deveria ser de molde a permitir que os tribunais nacionais e

outras autoridades competentes a possam interpretar de forma consistente com o significado do

Protocolo e as inten��es aparentes dos seus autores. Nalguns casos, os significados visados foram

esclarecidos nas notas interpretativas que foram redigidas e adoptadas pelo Comit� Ad Hoc que ela-

borou a Conven��o e o Protocolo[44].

Defini��o de Òcrime graveÓ. O artigo 2.¼, al�nea b), da Conven��o define Òcrime graveÓ, mas trata-se

de um crit�rio para aplicar a Conven��o e os Protocolos e n�o de um crit�rio para o direito interno. Os

Estados Partes n�o precisam de definir Òcrime graveÓ ou fazer refer�ncia � express�o Òcrime graveÓ

em nenhuma legisla��o que implemente o Protocolo. Na verdade, tentativas nesse sentido poderiam

criar problemas de conformidade, caso n�o fossem compat�veis com a defini��o da Conven��o, ou se

desse modo fossem interpretadas pelos tribunais nacionais. Todavia, os �rg�os legislativos poder�o

querer ver se as defini��es de infrac��es penais existentes relacionadas com armas e crime organizado

obedecem aos requisitos da defini��o, prevista na Conven��o, de Òcrime graveÓ, tornando desse

modo a aplica��o da Conven��o extensiva a elas. Se o objectivo for a aplica��o, poder-se-� ter de intro-

duzir altera��es a infrac��es existentes para integr�-las no �mbito da defini��o.

Jurisdi��o. A Conven��o exige que os Estados Partes definam a compet�ncia jurisdicional para

investigar, iniciar um procedimento criminal e punir todas as infrac��es definidas pela Conven��o

e quaisquer Protocolos nos quais o pa�s em quest�o seja um Estado Parte. Deve ser definida a juris-

di��o sobre todas as infrac��es cometidas no �mbito da jurisdi��o territorial do pa�s, incluindo os

seus navios e aeronaves. Se a legisla��o nacional pro�be a extradi��o dos cidad�os nacionais, dever-

-se-� tamb�m estabelecer a compet�ncia jurisdicional sobre as infrac��es cometidas por esses cida-

d�os em qualquer parte do mundo, para que o pa�s possa cumprir a obriga��o decorrente da

Conven��o de iniciar procedimentos criminais contra infractores que, por causa da sua nacionali-

dade, n�o possam ser extraditados conforme pedido. A Conven��o tamb�m encoraja que se esta-

bele�a a compet�ncia jurisdicional noutras circunst�ncias, tais como todos os casos em que os cida-

d�os nacionais de um Estado s�o v�timas ou infractores, mas n�o o exige especificamente[45].

Coopera��o dos infractores. O artigo 26.¼ da Conven��o determina a adop��o de medidas adequa-

das para encorajar aqueles que est�o envolvidos em actividades criminosas organizadas a cooperar

com ou a prestar aux�lio �s autoridades competentes. As medidas em si n�o s�o especificadas, mas

em muitos pa�ses incluem disposi��es, segundo as quais os infractores que cooperarem podem ser

isentos de responsabilidade ou ver atenuadas as penas que, de outro modo, lhes seriam aplic�veis.

Nalguns pa�ses, o poder discricion�rio nos procedimentos judiciais e determina��o das senten�as

� suficiente para que tal possa ser feito sem autoridade legislativa. Todavia, nos pa�ses que n�o t�m

esse poder discricion�rio, a legisla��o que define infrac��es espec�ficas, estabelece penas m�nimas

obrigat�rias ou define procedimentos criminais, pode ter de ser adaptada se os legisladores deci-

direm recorrer a disposi��es relativas � atenua��o das penas ou � imunidade para implementar o

artigo 26.¼. Isto poderia ser feito por via de uma regra geral, ou numa base casu�stica, infrac��o a

infrac��o, consoante for desejado.

Outras considera��es relativas � redac��o. O artigo 11.¼ da Conven��o fixa um conjunto de outros

factores gerais que os redactores deveriam ter em conta na redac��o de infrac��es espec�ficas. Esses

factores abrangem mat�rias como a aplicabilidade de infrac��es penais j� existentes, a aplica��o de

[44] Os trabalhos preparat�-
rios formais para a Conven��o
e respectivos Protocolos ainda

n�o foram redigidos.
Reconhecendo que o processo

demoraria algum tempo, e
com o objectivo de garantir

que os redactores legislativos
teriam acesso �s notas inter-
pretativas durante os primei-
ros anos de vig�ncia dos ins-

trumentos, durante as �ltimas
sess�es, o Comit� Ad Hoc ela-
borou e acordou numa redac-
��o para notas interpretativas

sobre muitos dos aspectos
mais cr�ticos. Essas notas

foram apresentadas �
Assembleia Geral juntamente
com a vers�o final dos instru-

mentos e podem agora ser
consultados nos documentos

da Assembleia Geral anexos
aos seus relat�rios:

A/55/383/Add. 1 (Notas sobre
a Conven��o e os dois primei-
ros Protocolos, apresentados

� Assembleia Geral com a
resolu��o 55/25 de 15 de

Novembro de 2000) e
A/55/383/Add. 3 (Notas sobre
o Protocolo contra o Fabrico e
o Tr�fico Il�citos de Armas de

Fogo, das suas Pe�as,
Componentes e Muni��es,
apresentado � Assembleia

Geral com a resolu��o
55/2555 de 31 de Maio de

2001).

[45] Artigo 15.¼, n.¼ 1 (jurisdi-
��o obrigat�ria) e n.¼ 2 (juris-

di��o facultativa), e artigo
16.¼, n.¼ 10, (obriga��o de ini-
ciar um procedimento judicial

quando a extradi��o n�o �
poss�vel por for�a da naciona-

lidade do infractor) da
Conven��o. Ver tamb�m o

Cap�tulo 9 do Guia legislativo
da Conven��o.
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per�odos de limita��o adequados, caso existam, e o requisito de aplicar penas que tenham em conta

a gravidade da infrac��o. Aconselha-se os redactores a reverem todo o artigo 11.¼. Como j� foi refe-

rido, o artigo 10.¼ da Conven��o cont�m igualmente princ�pios adicionais que se aplicam a infrac-

��es cometidas por pessoas colectivas.

Disposi��es da Conven��o que se aplicam mutatis mutandis ao Protocolo. Como foi referido nas sec��o

anterior deste Guia, o artigo 1.¼ dos Protocolos e o artigo 37.¼ da Conven��o regem a rela��o entre

a Conven��o e os seus Protocolos. Elas estipulam que o Protocolo deve ser lido como um comple-

mento � Conven��o e interpretado em conjunto com ela. Todas as infrac��es estabelecidas ao

abrigo do Protocolo s�o consideradas infrac��es de acordo com a Conven��o e as disposi��es da

Conven��o aplicam-se mutatis mutandis[46] ao Protocolo. Por esse motivo, os redactores legislativos

que est�o a elaborar legisla��o para implementar o Protocolo s�o tamb�m aconselhados a consul-

tar a Conven��o e a legisla��o nacional que a implementa como princ�pio geral. Por exemplo, a ter-

minologia comum � Conven��o e ao Protocolo n�o deveria ser interpretada num instrumento de

uma forma que n�o seja consistente com a interpreta��o dada no outro instrumento, e as infrac��es

estabelecidas ao abrigo do Protocolo ficar�o sujeitas aos requisitos da Conven��o que regulam a

disposi��o de aux�lio judici�rio (artigo 18.¼) e extradi��o (artigo 16.¼), para al�m de formas mais

espec�ficas de coopera��o estipuladas pelo pr�prio Protocolo. Os redactores legislativos devem ter

presente que as disposi��es n�o devem ser aplicadas mutatis mutantis se a Conven��o ou o

Protocolo exigirem expressamente interpreta��es diferentes.

Significado de Òtr�fico de pessoasÓ

O artigo 3.¼ do Protocolo representa a primeira defini��o de tr�fico clara e internacionalmente

aceite. Ela constitui o fundamento do �mbito tem�tico do Protocolo, da coopera��o internacional e

de outros elementos essenciais do tratado. Entre eles, merece destaque a obriga��o de estabelecer

infrac��es penais: nos termos do artigo 5.¼ todos os Estados Partes no Protocolo t�m de criminali-

zar o tr�ficoÑou como infrac��o penal distinta, ou como conjunto de infrac��es que abrange, no

m�nimo, todos os actos inclu�dos na defini��o. Ao contr�rio dos dois outros Protocolos, que tam-

b�m exigem a criminaliza��o de outros comportamentos conexos, este Protocolo requer apenas a

criminaliza��o do Òtr�fico de pessoasÓ tal como � definido, embora muitos pa�ses tenham volunta-

riamente identificado e criminalizado outros comportamentos conexos[47]. Os Estados Partes no

Protocolo tamb�m devem criminalizar a participa��o como c�mplice e a organiza��o ou determina-

��o de outras pessoas para a pr�tica da infrac��o. A tentativa de cometer a infrac��o tamb�m deve ser

criminalizada, mas apenas Òsem preju�zo dos conceitos fundamentaisÓ do sistema jur�dico de cada

Estado Parte. Esta obriga��o aplica-se �s pessoas singulares e colectivas, embora em rela��o �s pes-

soas colectivas a responsabilidade estabelecida n�o tem for�osamente de ser de natureza ÒpenalÓ[48].

A obriga��o fundamental de estabelecer infrac��es penais est� directamente ligada � defi-

ni��o de Òtr�fico de pessoasÓ e, por conseguinte, esta defini��o � crucial para qualquer legisla��o

que tenha por objectivo a implementa��o do Protocolo. Segundo a defini��o, o tr�fico consiste

numa combina��o de tr�s elementos fundamentais que t�m de constar de uma lista estabelecida na

defini��o. De acordo com a defini��o, por Òtr�fico de pessoasÓ entende-se[49]:

o acto de: Ò... recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoas...Ó

recorrendo �: Ò... amea�a ou ao uso da for�a ou a outras formas de coac��o, ao rapto, � fraude, ao engano, ao

abuso de autoridade ou de situa��o de vulnerabilidade[50], ou � entrega ou aceita��o de pagamentos ou benef�-

cios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra...Ó e

[46] O termo Òmutatis mutan-
disÓ deveria ser interpretado

de modo a significar Òcom as
modifica��es necess�riasÓ ou
Òcom as modifica��es que as

circunst�ncias exigiremÓ. 
Ver notas interpretativas

A/55/383/Add. 1, par�grafo
26. Notas an�logas foram

adoptadas relativamente aos
outros dois Protocolos.

[47] O Protocolo contra o tr�-
fico il�cito de migrantes imp�e

a criminaliza��o do aux�lio �
resid�ncia ilegal e certos actos

relacionados com documen-
tos de viagem ou de identi-

dade, e o Protocolo contra o
Tr�fico Il�cito de Armas imp�e

a criminaliza��o de m�ltiplas
infrac��es referentes ao

fabrico e tr�fico il�citos, bem
como da infrac��o decorrente

da falsifica��o dos n�meros
de s�rie ou de outras formas
de marca��o. Alguns pa�ses
implementaram infrac��es

suplementares para comple-
mentar a infrac��o de tr�fico
de pessoas, entre elas, actos

relacionados com o rapto e a
venda de crian�as, prostitui-

��o for�ada. Estas infrac��es
tamb�m complementam
outras j� existentes como

rapto ou sequestro, que j�
est�o implementadas na

maioria dos pa�ses.

[48] Artigo 10.¼ da
Conven��o.

[49] Artigo 3.¼ do Protocolo.

[50] Exemplos j� adoptados
pelas legisla��es nacionais

abrangem situa��es espec�fi-
cas de vulnerabilidade como
imigra��o ou resid�ncia ile-
gais ou incertas, estatuto de
menoridade, ou circunst�n-

cias como a doen�a, gravidez
ou defici�ncia f�sica ou mental
(B�lgica, artigo 77.¼ bis, n.¼ 1,

da Lei que regula a Entrada,
Perman�ncia, Estatuto e

Expuls�o de Estrangeiros, de
15 de Dezembro de 1980).

Noutros pa�ses (Bulg�ria), a
legisla��o optou por uma

abordagem mais geral, refe-
rindo-se ao abuso de autori-

dade e permitindo que os tri-
bunais definam e apliquem o

termo aos factos dos casos,
quando surgirem.



para fins de explora��o, incluindo Òa explora��o da prostitui��o de outrem ou outras formas de explora��o

sexual, o trabalho ou servi�os for�ados, a escravatura ou pr�ticas similares � escravatura[51], a servid�o ou a

extrac��o de �rg�os...Ó

A obriga��o consiste em criminalizar o tr�fico enquanto combina��o de elementos constitu-

tivos e n�o os elementos em si. Assim, qualquer acto que combine quaisquer dos actos ou meios

referidos, e que seja levado a cabo para quaisquer dos fins referidos, tem de ser criminalizado

como tr�fico. Os elementos individuais, como o rapto ou a explora��o da prostitui��o[52], n�o pre-

cisam de ser criminalizados, embora, por vezes, a introdu��o de infrac��es adicionais possa con-

tribuir para os fins do Protocolo e os Estados Partes possam adopt�-las ou mant�-las se assim o

entenderem. Considera-se que a infrac��o definida no artigo 3.¼ do Protocolo � cometida numa

fase muito inicial, n�o sendo preciso que haja explora��o. Com efeito, para se considerar que esta

infrac��o foi cometida basta a presen�a dos tr�s elementos: acto praticado recorrendo a um meio

para um fim relevante.

V�rias quest�es interpretativas suplementares do foro espec�fico da defini��o e dos requisi-

tos de criminaliza��o s�o parcialmente tratadas nas notas aos trabalhos preparat�rios aprovadas

pelos negociadores. A refer�ncia �s palavras Òabuso de situa��o de vulnerabilidade � entendida

como significando qualquer situa��o em que a pessoa em causa n�o tem outra alternativa real e

aceit�vel sen�o submeter-se ao abuso em quest�oÓ[53]. Outras formas de explora��o sexual que n�o

as que ocorram no contexto do tr�fico de pessoas n�o s�o abrangidas pelo Protocolo[54], a extrac-

��o dos �rg�os de uma crian�a, por raz�es m�dicas ou terap�uticas leg�timas, n�o pode ser consi-

derada um elemento do tr�fico se tiver havido consentimento v�lido do pai, da m�e ou do tutor[55]

e as refer�ncias � escravatura e a pr�ticas an�logas poder�o incluir, em algumas circunst�ncias, a

adop��o ilegal[56].

Os redactores ou �rg�os legislativos poder�o ter em conta v�rias disposi��es associadas da

Conven��o para efeitos de interpreta��o ou de refer�ncia cruzada legislativa. Entre elas, os artigos

7.¼ a 9.¼ (infrac��es e medidas preventivas relativas a corrup��o e branqueamento de capitais), o

artigo 11.¼ (procedimentos judiciais, julgamento e san��es), o artigo 10.¼ (necessidade de tornar a

responsabilidade penal, ou n�o penal, extensiva a pessoas colectivas), os artigos 12.¼ a 14.¼ (medi-

das relativas � perda, apreens�o e disposi��o do produto do crime ou dos bens declarados perdi-

dos) e o artigo 15.¼ (jurisdi��o obrigat�ria e facultativa). Ver supra, Òprinc�pios fundamentais de cri-

minaliza��oÓ para a discuss�o de algumas destas disposi��es.

Principais elementos destes artigos

Requisitos plenamente obrigat�rios: a criminaliza��o do tr�fico

Raz�es para a adop��o destes artigos

Com a defini��o de Òtr�fico de pessoasÓ no direito internacional quis-se principalmente esta-

belecer um determinado grau de normaliza��o consensual dos conceitos. O objectivo desta medida

foi, por sua vez, o de constituir uma base para as infrac��es penais previstas no direito interno, que

seria suficientemente parecida para apoiar uma coopera��o internacional eficiente em casos de

investiga��o e ac��o penal. Al�m das vantagens directas obtidas neste dom�nio, houve tamb�m a

esperan�a que a defini��o aprovada normalizasse a investiga��o e outras actividades, permitindo

uma melhor compara��o dos dados nacionais e regionais e uma compreens�o global mais clara do

problema. O requisito de criminalizar o tr�fico foi pensado como um elemento de uma estrat�gia

[51] O Protocolo n�o define
ÒescravaturaÓ, mas muitos

instrumentos internacionais,
bem como legisla��o nacio-

nal, definem ou versam sobre
escravatura e pr�ticas seme-

lhantes. Veja-se, por exemplo,
o artigo 4.¼ da Declara��o
Universal dos Direitos do

Homem, de 10 de Dezembro
de 1948; a Conven��o sobre

Escravatura, assinada em
Genebra a 25 de Setembro de

1926, emendada pelo
Protocolo na Sede das Na��es

Unidas, em Nova Iorque, a 7
de Dezembro de 1953 (ONU,

Treaty Series, vol. 212, n.¼
2861); a Conven��o

Suplementar relativa �
Aboli��o da Escravatura, do

Tr�fico de Escravos e das
Institui��es e Pr�ticas an�lo-
gas � Escravatura, adoptada

em Genebra a 7 de Setembro
de 1956 (ONU, Treaty Series,

vol. 266, n.¼ 3822); a
Conven��o relativa �

Interdi��o das Piores Formas
de Trabalho das Crian�as e �
Ac��o Imediata com Vista �

sua Elimina��o, adoptada em
Genebra a 17 de Junho de

1999 (OIT, C 182, artigo 11.¼,
n.¼ 1); a Conven��o

Internacional para a Protec��o
dos Direitos de todos os

Trabalhadores Migrantes e
suas Fam�lias, adoptada pela

resolu��o 45/158 da
Assembleia Geral, de 18 de

Dezembro de 1990 (entrada
em vigor a 1 de Julho de
2003); e o artigo 4.¼ da

Conven��o Europeia dos
Direitos do Homem, de 4 de

Novembro de 1950 (proibi��o
da escravatura e dos trabalhos

for�ados).

[52] A prostitui��o e assuntos
conexos fora do �mbito do

tr�fico de pessoas s�o da com-
pet�ncia espec�fica das leis e

pol�ticas de cada um dos
Estados Partes. Ver Notas

interpretativas
A/55/383/Add.1, par�grafo 64.

[53] A/55/383/Add. 1, 
par�grafo 63.

[54] A/55/383/Add. 1, 
par�grafo 64.

[55] A/55/383/Add. 1, 
par�grafo 65.

[56] A/55/383/Add. 1, 
par�grafo 66.
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global contra este problema. Estrat�gia essa que abrange tamb�m o apoio e a assist�ncia �s v�timas

e enquadra a luta contra o tr�fico num esfor�o mais generalizado de combate � criminalidade orga-

nizada transnacional. 

Meios de implementa��o destes artigos

Como foi acima referido, o estabelecimento de infrac��es penais que se apliquem a todo o

tr�fico de pessoas, bem como o acto de organizar qualquer tipo de tr�fico, dirigir outras pessoas

na pr�tica do mesmo ou participar nele como c�mplice, � uma obriga��o crucial e indispens�vel

imposta a todos os Estados Partes do Protocolo sempre que tais infrac��es n�o existam j�.

Medidas id�nticas t�m de ser tomadas em rela��o �s tentativas Ð desde que tais medidas possam

ser tomadas sem preju�zo dos conceitos fundamentais do sistema jur�dico do pa�s em quest�o. A

responsabilidade tem de ser extensiva quer �s pessoas singulares, quer �s pessoas colectivas,

mas a responsabilidade das pessoas colectivas poder� ser Òpenal, civil ou administrativaÓ. Como

foi explicado na sec��o intitulada Òprinc�pios fundamentais de criminaliza��oÓ, mais do que

reproduzir a linguagem utilizada, � importante transpor o significado do Protocolo para o direito

interno. Em termos gerais, n�o bastar� apenas transpor a defini��o e os elementos de criminali-

za��o para o direito interno. Dada a natureza e complexidade do tr�fico e de outras formas de

criminalidade organizada transnacional, recomenda-se aos redactores e �rg�os legislativos

extremo cuidado na pondera��o, redac��o e adop��o das infrac��es penais e de outras disposi-

��es conexas.

Ao abordar o consentimento, os redactores deveriam ter em conta o artigo 11.¼, n.¼ 6, da

Conven��o, segundo o qual nada na Conven��o prejudica o princ�pio de que os meios jur�dicos de

defesa s�o do foro exclusivo do direito interno. Como meio de defesa, o �nus da presun��o do con-

sentimento cabe ao arguido, mas trata-se apenas de um �nus de prova: as notas aprovadas para os

trabalhos preparat�rios esclarecem que nenhum �nus caber� � v�tima, que o arguido � presumido

inocente at� prova em contr�rio e que o �nus fundamental da prova cabe � acusa��o[57]. Nos termos

do artigo 3.¼ do Protocolo, al�neas (c) e (d), as pessoas de idade inferior a 18 anos n�o podem dar

validamente o seu consentimento para nenhum dos elementos de tr�fico, independentemente de

terem sido ou n�o utilizados meios impr�prios[58].

Na defini��o e criminaliza��o do tr�fico, os legisladores n�o est�o vinculados a outros instru-

mentos jur�dicos internacionais, mas v�rias disposi��es poderiam ser tidas em conta. Isto � espe-

cialmente verdade quando o pa�s em quest�o � Estado Parte noutro instrumento internacional j�

antes transposto para o direito interno. Nesses casos, os legisladores ir�o, regra geral, querer

garantir, por um lado, que a terminologia das diferentes disposi��es seja, na medida do poss�vel,

id�ntica e, por outro, que elas sejam consistentes, ao mesmo tempo que implementam os elemen-

tos exigidos pelo Protocolo. Ao conciliar outras obriga��es, os redactores deveriam ter em conta

que geralmente a legisla��o nacional pode ser mais ampla ou Òmais estrita e mais rigorosaÓ[59] do

que o exigido, sem preju�zo da conformidade a n�vel nacional. Para evitar incoer�ncias com os gran-

des princ�pios do direito internacional humanit�rio e do direito internacional relativo aos direitos

humanos, o artigo 14.¼, n.¼ 1, do Protocolo estipula que Ònenhuma disposi��o do presente

Protocolo prejudicar� os direitos, obriga��es e responsabilidades dos Estados e das pessoas por

for�a do direito internacional...Ó. Entre algumas das disposi��es de outros instrumentos que pode-

r�o ser tidos em considera��o, refere-se as seguintes:

¥ Defini��o de Òtr�fico internacional de menoresÓ no artigo 2, al�nea b), da Conven��o

Interamericana sobre Tr�fico Internacional de Menores, adoptada no M�xico a 18 de Mar�o

de 1994[60];
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[57] Ver Notas interpretativas
A/55/383/Add. 1, 

par�grafo 65.

[58] Como foi acima referido,
os redactores deveriam garan-

tir que estas disposi��es n�o
se aplicam aos casos em que

os pais d�o o seu consenti-
mento para que sejam tirados

�rg�os de uma crian�a para
fins m�dicos ou terap�uticos

leg�timos. Ver Notas interpre-
tativas A/55/383/Add. 1, 

par�grafo 65.

[59] Artigo 34.¼ n.¼ 3, da
Conven��o.

[60] Artigo 34.¼ n.¼ 3, da
Conven��o.



¥ Defini��o de tr�fico utilizada no artigo 1.¼, n.¼ 3, da Conven��o SAARC sobre Preven��o e

Luta contra o Tr�fico de Mulheres e Crian�as para a Prostitui��o, adoptada em Katmandu

a 5 de Janeiro de 2002[61];

¥ Anexo 2 � Conven��o Europol, que tamb�m requer adapta��o[62]; e

¥ Decis�o-quadro do Conselho 2002/629/JHA, de 19 de Julho de 2002, relativa � luta contra

o tr�fico de seres humanos[63].

Refer�ncias

Protocolo contra o tr�fico de pessoas:

¥ Artigo 2.¼ (Objecto)

¥ Artigo 4.¼ (åmbito de aplica��o)

¥ Artigo 3.¼ (Defini��es)

Conven��o contra a criminalidade organizada transnacional:

¥ Artigo 37.¼ (Rela��o com os protocolos)

¥ Artigo 3.¼ (åmbito de aplica��o)

¥ Artigo 5.¼, n.¼ 3 (Criminaliza��o da participa��o num grupo criminoso organizado)

¥ Artigo 10.¼ (Responsabilidade das pessoas colectivas)

¥ Artigo 11.¼ (Procedimentos judiciais, julgamento e san��es)

¥ Artigo 12.¼ (Perda e apreens�o)

¥ Artigo 14.¼ (Disposi��o do produto do crime ou dos bens declarados perdidos)

Outros instrumentos internacionais:

¥ Artigos 1.¼-5.¼ da Decis�o-quadro do Conselho da UE de 19 de Julho de 2002, relativa � luta

contra o tr�fico de seres humanos (criminaliza��o e san��es).

Obriga��es condicionais (criminaliza��o da tentativa de tr�fico)

Disposi��es relevantes do Protocolo

[61] Associa��o de coopera-
��o regional da çsia do Sul;

consultar o website:
http://www.saarc-

sec.org/publication/conv-traf-
fiking.pdf

[62] Ver website:
http://europa. eu.int/scad-

plus/leg/en/lvb/114005b.htm
Anexo: http://www.europol.

eu.int/index.asp?page=legal-
conv#ANNEX

Anexo: http://www.europol.
eu.int/index.asp?page=legal-

conv#ANNEX

[63] Jornal Oficial L 203,
01/08/2002, P. 0001 Ð 0004.

Este documento apresenta
esclarecimentos e an�lises

adicionais destinados a ajudar
os pa�ses europeus que pre-

tendem ratificar o Protocolo.
No entanto, reflecte pol�ticas
acordadas ao n�vel da Europa

que, em alguns dom�nios, v�o
mais longe do que as pol�ticas
contidas no Protocolo. Muitos

desses elementos podem ser
vistos como suplementos

�teis ao Protocolo, mas n�o
s�o for�osamente precisos

para a conformidade com os
mesmos. Consultar o website:
http://europa.eu.int/eurlex/pri
/en/oj/dat/2002/1_203200208

01en00010004.pdf
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[Protocolo] Artigo 5.¼, n.¼ 2 | Criminaliza��o

2. Cada Estado Parte dever� adoptar igualmente as medidas legislativas e outras que consi-

dere necess�rias para estabelecer como infrac��es penais:

a) Sem preju�zo dos conceitos fundamentais do seu sistema jur�dico, a tentativa de

cometer uma infrac��o estabelecida em conformidade com o n.¼ 1 do presente artigo;

Raz�es para a adop��o desta al�nea

Em termos gerais, o Comit� Ad Hoc entendeu que a tentativa de cometer a infrac��o de tr�fico

fundamental deveria ser igualmente criminalizada. No entanto, o conceito de tentativa n�o existe

nos sistemas penais de alguns pa�ses. Assim, a f�rmula Òsem preju�zo dos conceitos fundamentais

do seu sistema jur�dicoÓ foi incorporada para impor aos Estados Partes a obriga��o geral de crimi-

nalizar as tentativas, sem ao mesmo tempo torn�-la plenamente obrigat�ria para os pa�ses onde

isso seria efectivamente imposs�vel faz�-lo.



Meios de implementa��o desta al�nea

Uma vez que os pa�ses que est�o a desenvolver legisla��o para ratificar ou implementar o

Protocolo j� ter�o ratificado a Conven��o, ou estar�o em vias de o fazer, os redactores e legislado-

res poder�o querer estudar as medidas adoptadas em fun��o do requisito de criminaliza��o defi-

nido no artigo 6.¼ da Conven��o, n.¼ 1, al�nea b), (tentativa de branqueamento de capitais), no qual

a mesma obriga��o condicional fundamental � aplic�vel �s tentativas. Nos pa�ses em que o sistema

jur�dico penal n�o comporte o conceito de tentativa, poder-se-ia adoptar medidas legislativas no

sentido de complementar as infrac��es b�sicas de tr�fico com infrac��es adicionais (Òrequisitos

opcionaisÓ), de forma a cobrir o maior n�mero poss�vel de casos em que as infrac��es s�o parcial-

mente praticadas.

Se � tomada a decis�o de criminalizar a tentativa, as formula��es existentes de disposi��es

sobre tentativa, se dispon�veis, deveriam ser tidas em considera��o,. Em termos gerais, segundo a

legisla��o, cujo o objectivo � criminalizar a tentativa, � preciso haver a inten��o fundamental de

cometer a infrac��o, bem como a ac��o concreta que materializa essa inten��o. Em alguns pa�ses,

um �nico acto poder� ser suficiente, enquanto que noutros, normas mais rigorosas exigem que

todos os actos necess�rios para cometer a infrac��o tenham sido praticados. Regra geral, os sim-

ples preparativos para uma infrac��o n�o s�o considerados tentativa, sendo normalmente necess�-

ria alguma redac��o legislativa para que os tribunais possam distinguir entre simples preparativos

e actos praticados para cometer a infrac��o. 

Refer�ncias

Protocolo contra o tr�fico de pessoas:

¥ Artigo 2.¼ (Objecto)

¥ Artigo 5.¼ (Criminaliza��o)

¥ Artigo 11.¼, n.¼ 2 (Medidas nas fronteiras)

Requisitos opcionais

Para al�m da infrac��o obrigat�ria e b�sica de tr�fico, os �rg�os legislativos nacionais pode-

r�o tamb�m querer introduzir infrac��es que n�o s�o exigidas pelo Protocolo, mas que podem ser

�teis na luta contra o tr�fico e outras actividades conexas.

Criminaliza��o de elementos do tr�fico. Alguns dos elementos constitutivos do tr�fico, como o

rapto, a prostitui��o ou trabalho for�ados ou sob coac��o e as pr�ticas semelhantes � escravatura,

como a Òservid�o por d�vidasÓ, poderiam ser criminalizados como infrac��es distintas ou como

infrac��es inclu�das na infrac��o de tr�fico[64]. Sempre que esses elementos j� estejam criminaliza-

dos, as disposi��es que versam sobre as infrac��es poderiam tamb�m ser revistas e, se for caso

disso, actualizadas ou alargadas. Regra geral, a vantagem de criminalizar alguns dos elementos do

tr�fico � o facto dessas disposi��es sobre as infrac��es poderem apoiar a investiga��o e a ac��o

penal sempre que n�o se verifiquem todos os elementos necess�rios para estabelecer a exist�ncia

de tr�fico ou estes n�o possam ser provados em tribunal. Por exemplo, quando n�o se puder pro-

var o recrutamento indevido ou a origem das v�timas, as provas dispon�veis poder�o mesmo assim

servir de base a um procedimento criminal instaurado por infrac��es baseadas em servid�o por

d�vidas, ou em prostitui��o ou trabalho for�ados. Os legisladores devem ter presente que, sem o
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[64] Da implementa��o do
conceito de infrac��es inclu�-
das Ð uma realidade nalguns

pa�ses Ð, decorre geralmente a
defini��o de duas ou mais
infrac��es de modo a que

todos os elementos de uma
infrac��o estejam tamb�m
presentes na outra. Assim,
uma pessoa contra a qual �

instaurado um procedimento
criminal pela pr�tica das duas
infrac��es, mesmo quando os

elementos suplementares da
infrac��o mais lata n�o forem

provados, poder� ainda ser
condenada pela infrac��o

mais estrita. Um exemplo em
muitos sistemas � o homic�-
dio, entendido como tendo

causado intencionalmente a
morte. Sempre que s� se pro-

var a causa e n�o a inten��o
necess�ria, o arguido poder�
mesmo assim ser condenado
pelas infrac��es inclu�das de

homic�dio que implicam a
causa involunt�ria ou por
neglig�ncia dessa morte.



aux�lio de outros instrumentos internacionais, as infrac��es que excedam o �mbito da Conven��o

ou do Protocolo n�o podem servir de fundamento para efeitos de coopera��o internacional ou

extradi��o. A quest�o sobre se a prostitui��o simples ou as actividades conexas devem ser crimina-

lizadas ou regulamentadas foi, por exemplo, amplamente discutida. A redac��o adoptada no

Protocolo foi desenvolvida porque a criminaliza��o da prostitui��o excedia o mandato da

Assembleia Geral, ao abrigo do qual o Protocolo foi negociado[65].

Outras infrac��es associadas � criminalidade organizada. Em alguns casos poder-se-ia tamb�m con-

siderar outras infrac��es adicionais ou liga��es �s infrac��es existentes. Em geral, as opera��es de

tr�fico tendem a envolver ou v�rios grupos criminosos que colaboram entre si, ou grandes grupos

envolvidos em m�ltiplas actividades criminosas. Facto que torna importantes as liga��es efectivas

� legisla��o que implementa a Conven��o, bem como a qualquer outra legisla��o aplic�vel contra a

criminalidade organizada. Como � dito no Guia legislativo da Conven��o, outros crimes podem ser

inseridos no �mbito de aplica��o da Conven��o, devendo para tanto garantir-se que cumpram os

requisitos da defini��o de Òcrimes gravesÓ consagrada no artigo 2.¼, al�nea b)[66]. A infrac��o b�sica

de tr�fico j� � considerada uma Òinfrac��o nos termos da Conven��oÓ atrav�s do artigo 1.¼ do

Protocolo, mas poder-se-ia tamb�m adoptar ou alterar outras infrac��es de maneira a assegurar

que tamb�m elas estivessem abrangidas, quando assim o entendessem.

Infrac��es que refor�am outros elementos do Protocolo. Poder-se-ia igualmente prever infrac��es que

apliquem ou apoiem outros elementos do Protocolo, embora elas n�o sejam exigidas. Entre tais

infrac��es poder�o incluir-se as seguintes:

¥ O artigo 6.¼, n.¼ 1, do Protocolo exige medidas tendentes a proteger a privacidade e a iden-

tidade das v�timas de tr�fico, pessoas que frequentemente correm o risco de serem ataca-

das por grupos criminosos organizados com o intuito de impedir que elas cooperem com

ou ajudem as autoridades competentes, ou de retaliar contra quem j� o tenha feito. Para

aplicar tais medidas poder-se-ia introduzir no direito interno infrac��es atinentes � divul-

ga��o de informa��o sobre as v�timas. Este objectivo poder� requerer pondera��o cuida-

dosa e uma solu��o equilibrada entre a necessidade, por um lado, de proteger as v�timas

e, por outro, em muitos pa�ses, de garantir processos judiciais abertos e transparentes. A

obriga��o fundamental decorrente do n.¼ 1 consiste apenas em ter de estabelecer protec-

��es Ònos casos em que se considere apropriado e na medida em que o permita o seu

direito interno...Ó. Se essas infrac��es forem estabelecidas, os �rg�os legislativos pode-

r�o querer limitar o �mbito de aplica��o para permitir a divulga��o de informa��o relativa

ao processo, mas n�o a identidade propriamente dita da v�tima ou v�timas envolvidas,

nem de outra informa��o que permita identific�-las de imediato (por exemplo, descri-

��es, caracter�sticas �tnicas, sexo, etc., dependendo dos factos de cada caso). Nos siste-

mas jur�dicos que comportem um elemento de discri��o judicial, as infrac��es poderiam

consistir na divulga��o de informa��o n�o autorizada pelo tribunal, ou na divulga��o que

exceda o �mbito da autoriza��o judicial, se estas n�o estiverem j� inclu�das em infrac��es

mais gen�ricas como o desacato ao tribunal ou a desobedi�ncia a uma ordem de um tri-

bunal. Poder-se-� entender que as infrac��es desta natureza contribuem para a imple-

menta��o dos artigos 23.¼ e 24.¼ da Conven��o, que requerem a protec��o das v�timas e

das testemunhas.

¥ O artigo 9.¼, n.¼ 5, do Protocolo exige a adop��o de medidas tendentes a desencorajar a

procura que fomenta as formas de explora��o conducentes ao tr�fico. Um meio poss�vel

de consegui-lo seria o de estabelecer infrac��es aplic�veis a quem recorrer ao tr�fico, tirar

proveito ou beneficiar dele, ou das suas v�timas. Algumas delas poderiam ser, por exem-

[65] Consultar o mandato em
GA/RES/53/111, par�grafo 10,
alterado por GA/RES/54/127,

par�grafo 3. Algumas das
delibera��es do Comit� Ad

Hoc respeitantes � prostitui-
��o e quest�es conexas est�o
contidas nas notas de rodap�
das propostas de texto revis-
tas, elaboradas em cada ses-
s�o de negocia��es. Ver, por

exemplo, A/AC.254/4/Add.
3/Rev.5, notas de rodap� 

32-40.

[66] O artigo 2.¼, al�nea b),
define Òcrime graveÓ como

Òum acto que constitua uma
infrac��o pun�vel com uma
pena privativa de liberdade

n�o inferior a quatro anos ou
com pena superiorÓ. Note-se

que a Conven��o s� se aplica a
estas infrac��es nos casos em
que se verifiquem tamb�m os
restantes requisitos do artigo

3.¼ (natureza transnacional 
e envolvimento de grupo 
criminoso organizado).
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plo, infrac��es aplic�veis a quem recorre aos servi�os de prostitutas que foram traficadas

e a quem dirige instala��es fabris inseguras, n�o cumpridoras de normas m�nimas ou

coercivas. Al�m da dissuas�o directa que tais infrac��es induzem, elas poder�o servir de

ponto de partida para investiga��es posteriormente conducentes a investiga��es mais

importantes sobre tr�fico e outras actividades criminosas organizadas. 

¥ Nos termos do artigo 11.¼, n s.¼3 e 4, do Protocolo os Estados Partes devem obrigar as

empresas que se dedicam ao transporte comercial de passageiros que verifiquem se todos

esses passageiros possuem os documentos de viagem necess�rios para entrar no Estado

de acolhimento previsto que imponham san��es em caso de n�o cumprimento dessa obri-

ga��o. A natureza das san��es n�o � especificada, estas podem incluir infrac��es penais,

civis e administrativas e outras puni��es, sem esquecer que muitos dos casos que possi-

velmente ir�o surgir, implicar�o pessoas colectivas, as quais, em alguns pa�ses, s� podem

ser sujeitas a responsabilidade civil ou administrativa[67].

¥ O artigo 12.¼ do Protocolo exige a adop��o de medidas n�o especificadas, Òde acordo com

os meios dispon�veisÓ, para Òassegurar a integridade e seguran�a dos documentos de via-

gem ou de identidadeÓ, por exemplo passaportes e vistos. Essas medidas poder�o incluir a

melhoria da qualidade t�cnica desses documentos, mas tamb�m podem abarcar infrac��es

referentes � contrafac��o ou falsifica��o dos mesmos, � obten��o de documentos por

meios impr�prios (como a corrup��o, ou a presta��o de informa��o falsa ou enganadora

�s entidades emissoras) ou ainda ao uso fraudulento de documentos genu�nos. A este res-

peito � poss�vel aproveitar algumas orienta��es do artigo 6.¼, n.¼ 1, al�nea b), do Protocolo

Contra a Introdu��o clandestina de Migrantes por via Terrestre, Mar�tima e A�rea, o qual

exige a adop��o de tais infrac��es ao abrigo desse Protocolo, contanto que se apliquem aos

membros dos grupos criminosos organizados que introduzem clandestinamente migran-

tes e n�o aos pr�prios migrantes ilegais[68]. Uma vez que estas infrac��es s�o um requisito

para os pa�ses que pretendem ratificar esse Protocolo, em muitos casos bastar�o apenas

pequenas reformula��es dessas infrac��es, se for esse o caso, para torn�-las extensivas �s

circunst�ncias do tr�fico. Sempre que a ratifica��o desse Protocolo estiver por decidir ou

tiver sido adiada, a adop��o destas infrac��es num formato adequado aceleraria quaisquer

iniciativas posteriores tendentes a harmonizar a legisla��o nacional com o dito Protocolo.

Os legisladores encarregues de implementar essas infrac��es a um dos Protocolos, ou a

ambos, podem tamb�m querer ter em conta o facto de, ao contr�rio do que sucede com

outras infrac��es da Conven��o e do Protocolo, o requisito de criminaliza��o no segundo

Protocolo � formulado de maneira a evitar que se criminalizem os simples migrantes e os

grupos organizados sem fins lucrativos, pois assim se evita a inclus�o de organiza��es

caritativas e sem fins lucrativos que, por vezes, recorrem � introdu��o clandestina de

requerentes de asilo[69]. A prop�sito deste elemento, poder� ser necess�rio introduzir uma

distin��o para o tr�fico, quando o fim exigido Ð explora��o Ð exclui � partida todos os

casos em que n�o h� vantagem financeira ou qualquer outra vantagem material. 

Refer�ncias

Protocolo contra o tr�fico de pessoas:

¥ Artigo 11.¼, ns.¼3 e 4 (Medidas nas fronteiras)

¥ Artigo 5.¼ (Criminaliza��o)

Criminaliza��o do tr�fico de pessoas > 31

[67] Por esta raz�o, os requisi-
tos de criminaliza��o obriga-

t�ria exigem o estabeleci-
mento de infrac��es ÒpenaisÓ,

mas segundo o artigo 10.¼ da
Conven��o a responsabilidade
das pessoas colectivas poder�
ser penal, civil ou administra-

tiva, em conformidade com os
Òprinc�pios jur�dicosÓ do

Estado Parte em causa.

[68] Ver tamb�m o artigo 3.¼,
al�nea c), do mesmo

Protocolo, que define Òdocu-
mento de viagem ou de identi-

dade fraudulentoÓ e as Notas
interpretativas A/55/383/Add.
1, par�grafos 89-90, prestam

aux�lio quanto � interpreta��o
desta defini��o.

[69] Ver Notas interpretativas
A/55/383/Add. 1, 

par�grafo 88.





Disposi��es relevantes do Protocolo
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Assist�ncia e protec��o 
�s v�timas do tr�fico de pessoas

Cap�tulo 2

Artigo 6.¼ | Assist�ncia e protec��o �s v�timas de tr�fico de pessoas

Para efeitos do presente Protocolo:

1. Nos casos em que se considere apropriado e na medida em que o permita o seu direito

interno, cada Estado Parte dever� proteger a privacidade e a identidade das v�timas de tr�fico de

pessoas, nomeadamente estabelecendo a confidencialidade dos processos judiciais relativos a

esse tr�fico.

2. Cada Estado Parte dever� assegurar que o seu sistema jur�dico ou administrativo conte-

nha medidas que forne�am �s v�timas de tr�fico de pessoas, quando necess�rio:

a) Informa��o sobre os processos judiciais e administrativos aplic�veis;

b) Assist�ncia para permitir que as suas opini�es e preocupa��es sejam apresentadas e

tomadas em conta nas fases adequadas do processo penal instaurado contra os auto-

res das infrac��es, sem preju�zo dos direitos de defesa.

3. Cada Estado Parte dever� considerar a possibilidade de aplicar medidas que permitam a

recupera��o f�sica, psicol�gica e social das v�timas de tr�fico de pessoas, nomeadamente, se for

caso disso, em coopera��o com organiza��es n�o governamentais, outras organiza��es compe-

tentes e outros sectores da sociedade civil e, em especial, facultar:

a) Alojamento adequado;

b) Aconselhamento e informa��o, em particular, quanto aos direitos que a lei lhes reco-

nhece, numa l�ngua que compreendam;

c) Assist�ncia m�dica, psicol�gica e material; e 

d) Oportunidades de emprego, de educa��o e de forma��o.

4. Cada Estado Parte dever� ter em conta, ao aplicar as disposi��es do presente artigo, a

idade, o sexo e as necessidades especiais das v�timas de tr�fico de pessoas, em particular as

necessidades especiais das crian�as, nomeadamente o alojamento, a educa��o e os cuidados

adequados.

5. Cada Estado Parte dever� esfor�ar-se por garantir a seguran�a f�sica das v�timas de tr�fico

de pessoas enquanto estas se encontrarem no seu territ�rio.

6. Cada Estado Parte dever� assegurar que o seu sistema jur�dico preveja medidas que ofe-

re�am �s v�timas de tr�fico de pessoas a possibilidade de obterem indemniza��o pelos danos

sofridos.



Principais elementos destes artigos

Os artigos 6.¼, 7.¼ e 8.¼ do Protocolo cont�m medidas que devem ou podem ser tomadas a res-

peito das v�timas de tr�fico. Esses artigos devem ser interpretados e implementados em conjunto

com os artigos 24.¼ e 25» da Conven��o que disp�em sobre as v�timas e testemunhas, aplicando-se

a todos os casos abrangidos pela Conven��o. No essencial, a inten��o dos redactores da Conven��o

e do Protocolo foi a de complementar as regras gerais de tratamento das testemunhas e das v�timas
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Artigo 8.¼ | Repatriamento das v�timas de tr�fico de pessoas

1. O Estado Parte do qual a v�tima de tr�fico de pessoas � nacional ou no qual esta tinha

direito de resid�ncia permanente no momento da sua entrada no territ�rio do Estado Parte de aco-

lhimento, dever� facilitar e aceitar, tendo devidamente em conta a seguran�a dessa pessoa, o seu

regresso sem demora indevida ou injustificada.

2. Quando um Estado Parte repatria uma v�tima de tr�fico de pessoas para um Estado Parte

do qual essa pessoa � nacional ou no qual esta tinha direito de resid�ncia permanente, no

momento da sua entrada no territ�rio do Estado Parte de acolhimento, dever� assegurar que esse

repatriamento tenha devidamente em conta a seguran�a da pessoa, bem como o estado de qual-

quer processo judicial relacionado com o facto de ela ser uma v�tima de tr�fico, e que seja, de pre-

fer�ncia, volunt�rio.

3. A pedido do Estado Parte de acolhimento, qualquer Estado Parte requerido dever� verifi-

car, sem demora indevida ou injustificada, se uma v�tima de tr�fico de pessoas � sua nacional ou

tinha direito de resid�ncia permanente no seu territ�rio no momento da sua entrada no territ�rio

do Estado Parte de acolhimento.

4. De forma a facilitar o repatriamento de uma v�tima de tr�fico de pessoas que n�o possua

os documentos devidos, o Estado Parte do qual essa pessoa � nacional ou no qual esta tinha direito

de resid�ncia permanente no momento da sua entrada no territ�rio do Estado Parte de acolhi-

mento, dever� aceitar emitir, a pedido do Estado Parte de acolhimento, os documentos de viagem

ou qualquer outro tipo de autoriza��o necess�ria que permitam � pessoa viajar e voltar a entrar no

seu territ�rio.

5. O presente artigo n�o prejudica os direitos reconhecidos �s v�timas de tr�fico de pessoas

por for�a de qualquer disposi��o do direito interno do Estado Parte de acolhimento.

6. O presente artigo n�o prejudica qualquer acordo bilateral ou multilateral aplic�vel que

regule, no todo ou em parte, o repatriamento das v�timas de tr�fico de pessoas.

Artigo 7.¼ | Estatuto das v�timas de tr�fico de pessoas 
nos Estados de acolhimento

1. Al�m de adoptar as medidas previstas no artigo 6.¼ do presente Protocolo, cada Estado

Parte dever� considerar a possibilidade de adoptar medidas legislativas ou outras medidas ade-

quadas que permitam �s v�timas de tr�fico de pessoas permanecerem no seu territ�rio, se for caso

disso, tempor�ria ou permanentemente.

2. Ao aplicar o disposto no n.¼ 1 do presente artigo, cada Estado Parte dever� ter devida-

mente em conta factores humanit�rios e compassivos. 



com uma assist�ncia e apoio suplementares, especificamente concebidos para as v�timas de tr�fico.

Assim, sempre que o Protocolo contra o Tr�fico fosse aplic�vel, o tr�fico seria uma infrac��o nos

termos da Conven��o e as v�timas estariam abrangidas quer pelos artigos 6.¼, 7.¼ e 8.¼ do

Protocolo, quer pelo artigo 25.¼ da Conven��o. Na medida em que as v�timas tamb�m fossem tes-

temunhas, elas estariam tamb�m abrangidas pelo artigo 24.¼ da Conven��o.

Regra geral, as disposi��es do Protocolo que estipulam requisitos processuais e salvaguardas

fundamentais s�o obrigat�rias, enquanto que os requisitos de dar assist�ncia e apoio �s v�timas

comportam algum elemento de discri��o. Todas as obriga��es aplicam-se tamb�m a todo o Estado

onde as v�timas se encontrem, quer se trate de um pa�s de origem, de tr�nsito ou de acolhimento[70].

A natureza facultativa das obriga��es sociais reflecte preocupa��es quanto aos custos elevados e

dificuldades na assist�ncia social �s v�timas (ou mesmo � popula��o em geral) em muitos pa�ses em

vias de desenvolvimento.

Meios de implementa��o destes artigos

Protec��o da identidade e/ou da privacidade das v�timas (artigo 6.¼, n.¼ 1)

O artigo 6.¼, n.¼ 1, do Protocolo exige a adop��o de medidas para proteger a privacidade e a

identidade das v�timas, nomeadamente estabelecendo a confidencialidade dos processos judiciais,

na medida em que o permita o direito interno. Poder-se-� ter de introduzir altera��es ao direito pro-

cessual, a fim de garantir que os tribunais t�m autoridade para n�o divulgar as identidades das v�ti-

mas, ou para de outra forma proteger a sua privacidade, nos casos apropriados. Isto poder� impli-

car manter a confidencialidade dos processos, por exemplo impedindo o acesso do p�blico ou dos

representantes dos �rg�os de comunica��o social, ou impondo limites � divulga��o de informa��o

espec�fica, nomeadamente pormenores que permitam identificar a v�tima. Poder� tamb�m implicar

ter de n�o revelar a identidade ou os dados pessoais da v�tima, ao arguido ou ao advogado de defesa.

Estas medidas levantam quest�es parecidas com as que foram debatidas no �mbito da obriga-

��o Ð permitir que as testemunhas deponham em seguran�a Ð estabelecida no artigo 24.¼, n.¼ 2, al�-

nea b), da Conven��o. Os redactores deveriam ter presente que h� que conciliar a recusa em pres-

tar informa��o � defesa com quaisquer direitos constitucionais ou outros, incluindo o direito de

confrontar as testemunhas ou a acusa��o, bem como o direito de divulgar quaisquer informa��es

que possam ilibar o arguido ou auxiliar a defesa. Os redactores deveriam igualmente ter em conta

que excluir os �rg�os de comunica��o social ou o p�blico do processo limita a efic�cia da abertura

e transpar�ncia, como salvaguarda destinada a garantir a correc��o do processo, e poder� infringir

os direitos da comunica��o social � liberdade de express�o. Uma op��o � permitir a exclus�o, mas

estabelecendo a prefer�ncia por um processo aberto ao p�blico, exigindo-se aos tribunais que apre-

sentem alguma forma de justifica��o antes de decidirem por um processo � porta fechada. 

Participa��o das v�timas nos processos judiciais (artigo 6.¼, n.¼ 2)

A obriga��o de facultar informa��o �s v�timas e dar-lhes a oportunidade de apresentarem as

suas opini�es e preocupa��es n�o � facultativa, mas n�o ir� for�osamente exigir medidas legislati-

vas. A obriga��o fundamental de assegurar que �s v�timas � dada a oportunidade de participar est�

consagrada no artigo 25.¼, n.¼ 3, da Conven��o, e ser� implementada por legisla��o decorrente

desse mesmo artigo. Talvez n�o seja necess�ria mais legisla��o, mas se o for, poder� fundamentar-

-se na que j� tenha sido adoptada ao abrigo da Conven��o-m�e. Como j� acima se referiu, o requi-
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[70] Ver notas aprovadas para
os trabalhos preparat�rios,

A/55/383/Add. 1, par�grafo 71.



sito da Conven��o aplica-se a todas as Òinfrac��es estabelecidas na Conven��oÓ, o que inclui a

infrac��o de tr�fico nos termos do Protocolo, uma vez que se aplique a um determinado pa�s. 

Em muitos casos, os requisitos do artigo 6.¼, n.¼ 2, do Protocolo podem ser implementados

atrav�s de medidas administrativas, as quais exigem que os funcion�rios facultem �s v�timas infor-

ma��o e lhes prestem toda e qualquer assist�ncia pr�tica necess�ria � apresenta��o das suas Òopi-

ni�es e preocupa��esÓ. No entanto, os legisladores poder�o considerar a adop��o de disposi��es

que estipulem que os juizes n�o podem negar informa��o ou excluir a participa��o, a n�o ser com

base no preju�zo dos direitos da defesa. Em alguns pa�ses, um recurso utilizado para conciliar todos

estes interesses � a ideia de uma declara��o da v�tima sobre os efeitos da infrac��o, apresentada

ap�s a condena��o mas antes da leitura da senten�a, quando j� n�o est�o em causa quest�es fun-

damentais de culpa ou inoc�ncia. Este processo � separado e distinto da chamada de uma v�tima a

depor para fornecer provas de culpa, uma situa��o que est� sujeita �s regras de prova, de outro

modo aplic�veis, e �s medidas de protec��o que impedem a divulga��o de informa��o que n�o �

admiss�vel. Os redactores deveriam tamb�m ter presente que, segundo o artigo 6.¼, n.¼ 4, factores

como a idade, o sexo e as necessidades especiais das v�timas devem ser tidos em conta. Estes fac-

tores t�m implica��es mais importantes para os elementos opcionais n�o legislativos de apoio e

assist�ncia social do artigo 6.¼, mas tamb�m podem influenciar qualquer legisla��o reguladora do

acesso aos processos judiciais. Por exemplo, nos termos do n.¼ 4, ter-se-� provavelmente que tor-

nar as salas do tribunal e as instala��es para as testemunhas acess�veis a pessoas deficientes, sem-

pre que tal n�o esteja j� previsto nas leis de aplica��o geral.

Seguran�a f�sica das v�timas (artigo 6.¼, n.¼ 5)

Os requisitos do n.¼ 5 s�o similares �s obriga��es decorrentes dos artigos 24.¼ e 25.¼ da

Conven��o, de prestar assist�ncia e oferecer protec��o �s v�timas e testemunhas, mas diferem em

dois aspectos importantes.

¥ A obriga��o de dispor sobre as v�timas de tr�fico limita-se �s medidas necess�rias para

garantir apenas a sua Òseguran�a f�sicaÓ, sendo que, de acordo com o artigo 6.¼, n.¼ 3, do

Protocolo, a maioria das medidas de ÒapoioÓ s�o do �mbito do poder discricion�rio.

¥ Enquanto que no Protocolo a obriga��o � apenas a de Òesfor�ar-se porÓ, na Conven��o ela

consiste em ter de tomar as medidas apropriadas, de acordo com as possibilidades de cada

Estado Parte.

Os artigos 24.¼ e 25.¼ da Conven��o referem-se ambos aos perigos que representam Òa inti-

mida��o e as repres�liasÓ para quem colabora com as autoridades, enquanto que o artigo 9.¼ do

Protocolo, n.¼ 1, al�nea b), menciona igualmente a protec��o contra o risco de Ònova vitimiza��oÓ,

um problema grave nos casos de tr�fico.

No geral, as medidas legislativas necess�rias para implementar esta disposi��o ir�o depender

daquelas a que se recorre para implementar os artigos 24.¼ e 25.¼ da Conven��o, embora o

Protocolo estabele�a a obriga��o mais elevada de recurso efectivo �s medidas estabelecidas pela

legisla��o. Ao abrigo do Protocolo, cada Estado Parte � efectivamente obrigado, pelo menos, a

tomar algumas medidas que resultem num Òesfor�oÓ para proteger a seguran�a. 

Possibilidade de obter indemniza��o (artigo 6.¼, n.¼ 6, do Protocolo)

Esta obriga��o � tamb�m parecida com, mas n�o id�ntica, � obriga��o correspondente da

Conven��o[71]. Se ainda n�o existirem solu��es adequadas que, pelo menos, ofere�am a possibili-

[71] Artigo 25.¼, n.¼ 2, da
Conven��o. Ver igualmente o
Guia de implementa��o refe-

rente a essa disposi��o.
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dade de obter indemniza��o, ser�, no geral, preciso legislar. O Protocolo n�o espec�fica nenhuma

fonte poss�vel de indemniza��o, o que significa que bastar� uma ou todas as alternativas gerais que

se seguem para cumprir o requisito do Protocolo:

¥ disposi��es que permitem �s v�timas accionar judicialmente os infractores, solicitando

indemniza��o por perdas e danos civis, a t�tulo de il�cito civil de direito escrito ou costu-

meiro. 

¥ disposi��es que permitem aos tribunais penais outorgar perdas e danos penais (ou seja,

ordenar que os infractores paguem indemniza��o �s v�timas), ou emitir decis�o judicial de

indemniza��o ou restitui��o contra pessoas condenadas por infrac��es; e

¥ disposi��es ao abrigo das quais se estabele�am fundos ou instrumentos reservados, aos

quais as v�timas possam recorrer para reivindicarem indemniza��o por parte do Estado,

por perdas e danos incorridos em virtude de infrac��o penal.

Estatuto e repatriamento das v�timas (artigos 7.¼ e 8.¼ do Protocolo)

Os Estados n�o t�m de adoptar legisla��o que regulamente o estatuto e repatriamento das v�ti-

mas, mas os legisladores poder�o considerar ser aconselh�vel adoptar directrizes legislativas para

os funcion�rios respons�veis pelo repatriamento, podendo ponderar-se as seguintes disposi��es.

¥ A Conven��o e os Protocolos s�o antes de mais instrumentos de direito penal e, � excep-

��o dos procedimentos criminais instaurados contra os infractores, n�o h� outros proce-

dimentos formais, judiciais ou administrativos, atrav�s dos quais o estatuto de v�timas de

tr�fico pode ser determinado. Poder-se-ia alterar as leis de imigra��o, os c�digos de

direito penal e as restantes leis relevantes de forma a incluir a defini��o de Òtr�fico de pes-

soasÓ, dando �s pessoas que afirmam ser v�timas a oportunidade de o provarem num pro-

cesso adequado, incluindo os processos que visam a sua expuls�o como imigrantes ilegais

e os processos instaurados contra eles enquanto s�o v�timas por infrac��es penais que

supostamente ter�o cometido. 

¥ Poder-se-ia adoptar disposi��es legislativas que impusessem aos funcion�rios ou tribu-

nais respons�veis por quest�es relacionadas com a imigra��o ilegal e expuls�o a obriga-

��o de n�o emitir nem executar ordens de expuls�o de uma v�tima enquanto essa pessoa

estiver ou puder vir a participar num processo judicial contra supostos traficantes ou nou-

tros referentes a outras infrac��es abrangidas pela Conven��o, ou ainda em ac��es civis

contra supostos infractores. Em alternativa, nos termos da legisla��o, esses funcion�rios

ou tribunais poderiam ter de verificar se estava a decorrer algum processo judicial rele-

vante e, em caso afirmativo, ter em conta o ponto de situa��o desses processos antes de

expulsarem uma v�tima. Note-se que de acordo com o artigo 25.¼, n.¼ 3, da Conven��o e o

artigo 6.¼, n.¼ 2, al�nea b), do Protocolo, os Estados Partes devem assegurar que as v�timas

t�m a oportunidade de apresentar as suas opini�es e preocupa��es nas fases adequadas do

processo judicial instaurado contra os infractores, o que poder� exigir o adiamento da

expuls�o at� se atingir essa fase (habitualmente depois da condena��o, mas antes da lei-

tura da senten�a). 

¥ No que respeita � seguran�a da v�tima, n�o s�o especificadas quaisquer medidas legislati-

vas. Por�m, poder-se-ia, no essencial, recorrer �s mesmas disposi��es que s�o necess�rias

para garantir a protec��o das testemunhas em casos de criminalidade organizada, ou seja,

por exemplo, poderes para n�o revelar identidades, deslocar as v�timas ou emitir novos

documentos de identidade. Trata-se de requisitos parecidos aos do artigo 24.¼ da Conven-

��o e os redactores poder�o considerar ser poss�vel apoiarem-se na legisla��o que imple-
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menta essa disposi��o como precedente para casos de tr�fico. Em alternativa, se essa

legisla��o for aplic�vel, quaisquer altera��es adicionais poder�o ser desnecess�rias, desde

que os funcion�rios recebam as instru��es adequadas. Poder� ser preciso aplicar especifi-

camente essa legisla��o �s v�timas de tr�fico, uma vez que elas podem nunca ter sido tes-

temunhas ou podem ter feito o seu depoimento apenas no Estado Parte para onde foram

traficadas e a partir do qual foram repatriadas. Nos termos do artigo 8.¼, n.¼ 2, do

Protocolo todo o repatriamento de v�timas tem de ter Òdevidamente em conta a seguran�a

da pessoaÓ. Este requisito aplica-se �s v�timas que n�o foram ÒtestemunhasÓ. Aplica-se

igualmente aos pa�ses para onde a v�tima � repatriada como nacional ou residente perma-

nente, mesmo quando a v�tima n�o dep�s ou f�-lo noutro pa�s. 

¥ Tamb�m nos termos do artigo 8.¼, n.¼ 4, sempre que se trate do repatriamento de um dos

seus nacionais ou residentes permanentes, quando solicitado, um Estado Parte deve emi-

tir todos os documentos de viagem ou de identidade necess�rios. Esta � uma obriga��o

eminentemente administrativa, mas poder� requerer legisla��o para garantir que os fun-

cion�rios ou organismos adequados podem e est�o obrigados a emitir os documentos

sempre que se verifiquem as condi��es estabelecidas no artigo 8.¼.

Assist�ncia social e apoio �s v�timas (artigo 6.¼, n.¼ 3)

O artigo 6.¼, n.¼ 3, cont�m uma lista exaustiva de medidas de apoio tendentes a diminuir o

sofrimento e os preju�zos causados �s v�timas, bem como a contribuir para a sua recupera��o e rea-

bilita��o. Como foi acima referido, os elevados custos destes benef�cios e o facto de se aplicarem de

igual modo a todos os Estados Partes onde estejam as v�timas, independentemente do n�vel social

e econ�mico ou da disponibilidade de recursos, impediram que estas medidas fossem obrigat�rias.

No entanto, os pa�ses que pretendem ratificar e implementar este Protocolo devem considerar a

possibilidade de implementar esses requisitos, e s�o instados a faz�-lo o mais poss�vel, atendendo

aos recursos dispon�veis e a outras restri��es. Al�m do objectivo humanit�rio de reduzir os efeitos

nas v�timas, h� v�rias raz�es de ordem pr�tica importantes, que justificam a sua implementa��o. A

primeira � a que dar apoio, abrigo e protec��o �s v�timas aumenta as probabilidades de estas se

mostrarem dispostas a cooperarem com e a ajudarem a pol�cia e o minist�rio p�blico. Este � um

factor decisivo num crime em que as v�timas s�o quase sempre testemunhas e em que a intimida-

��o levada a cabo pelos traficantes � repetidamente referida como um dos maiores obst�culos ao

trabalho do minist�rio p�blico. Em termos mais gerais, abordar as necessidades sociais, educati-

vas, psicol�gicas e outras das v�timas, logo que s�o identificadas, poder� em �ltima an�lise revelar-

-se menos dispendioso do que procurar faz�-lo numa fase ulterior. Esta � uma raz�o especialmente

convincente quando as v�timas s�o crian�as, uma vez que as crian�as maltratadas por causa do tr�-

fico poder�o mais tarde transformar-se em infractores. A menos que essa legisla��o possa ser

necess�ria em alguns pa�ses, a fim de garantir a afecta��o dos recursos necess�rios e a nomea��o e

forma��o de funcion�rios para lidarem com as v�timas, regra geral, n�o ser� preciso adoptar medi-

das legislativas para implementar o artigo 6.¼, n.¼ 3.

Em alguns pa�ses, foi tamb�m adoptada legisla��o para regular as actividades de organiza��es

n�o-governamentais que lidam com v�timas. O Protocolo n�o exige nem exclu� esta possibilidade,

contudo, ela coloca algumas quest�es interessantes. Um problema importante em casos de tr�fico

� que os infractores controlam muitas vezes as v�timas, convencendo-as de que ser�o detidas, pro-

cessadas judicialmente e expulsas se contactarem as autoridades para apresentarem queixa ou pedi-

rem ajuda. Regra geral, a import�ncia dos abrigos, do aconselhamento e de outros servi�os presta-

dos pelas organiza��es n�o governamentais (ONG) neste dom�nio est� no facto de, nestes casos,
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as v�timas preferirem contact�-las a elas e n�o aos organismos p�blicos. A viabilidade do papel

desempenhado por elas ser� tanto maior quanto mais independentes forem do Estado e quanto

mais esse facto for do conhecimento das potenciais v�timas. Assim, ainda que seja preciso um

determinado n�vel de regulamenta��o (por exemplo, para estabelecer os requisitos e normas de

seguran�a fundamentais), os legisladores deveriam pensar nas implica��es, podendo querer recor-

rer ao maior n�mero de restri��es poss�vel na elabora��o e aplica��o desses regulamentos. 

Se por um lado o Protocolo disp�e sobre a assist�ncia e apoio �s v�timas, por outro n�o h�

nenhum requisito ou processo espec�fico estabelecido ao abrigo do qual o estatuto de v�tima

enquanto tal possa ser determinado. Nos casos em que s�o tomadas medidas para prestar assis-

t�ncia �s v�timas, os legisladores poder�o por isso querer considerar a possibilidade de criar um ou

mais processos atrav�s dos quais as v�timas ou outros em seu nome poder�o reivindicar esse esta-

tuto. Esses processos poder�o, no geral, ser um ou todos os que se seguem:

¥ autorizar os tribunais que julgam os traficantes ou que lidam com o tr�fico em ac��es civis

ou outras, a concederem �s v�timas identificadas durante o processo judicial o estatuto de

v�tima, independentemente delas de facto participarem ou n�o nesse processo;

¥ autorizar a emiss�o de uma ordem judicial ou administrativa, fundamentada num reque-

rimento apresentado pelos servi�os respons�veis pela aplica��o da lei, os servi�os de imi-

gra��o ou outros funcion�rios que se deparam com v�timas no decurso das investiga��es

ou processos judiciais; e/ou[72]

¥ autorizar a emiss�o de uma ordem judicial ou administrativa, fundamentada num reque-

rimento apresentado pela presum�vel v�tima, pessoalmente ou atrav�s de um represen-

tante Ð por exemplo, uma ONG[73].
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[72] Um processo destes seria
extremamente importante

para assegurar a coopera��o
das v�timas, dado que permiti-

ria que lhes fossem dadas
garantias de seguran�a antes

da instaura��o de um procedi-
mento criminal contra os

infractores.

[73] Esta possibilidade poder�
exigir uma disposi��o legisla-
tiva distinta da anterior a fim
de ser exigida alguma prova

extr�nseca de vitimiza��o nos
casos em que o requerimento

n�o � apresentado, 
ou apoiado pelos servi�os 

respons�veis pela aplica��o 
da lei.





Disposi��es relevantes do Protocolo
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Preven��o Cap�tulo 3

Artigo 9.¼ | Preven��o do tr�fico de pessoas

1. Os Estados Partes dever�o estabelecer pol�ticas, programas e outras medidas abrangen-

tes para:

a) Prevenir e combater o tr�fico de pessoas; e

b) Proteger as v�timas de tr�fico de pessoas, especialmente as mulheres e as crian�as, de

nova vitimiza��o.

2. Os Estados Partes dever�o esfor�ar-se por adoptar medidas tais como pesquisas, campa-

nhas de informa��o e de difus�o atrav�s dos �rg�os de comunica��o social, bem como iniciativas

sociais e econ�micas, tendo em vista prevenir e combater o tr�fico de pessoas.

3. As pol�ticas, os programas e outras medidas adoptados em conformidade com o presente

artigo dever�o incluir, se necess�rio, a coopera��o com organiza��es n�o governamentais, outras

organiza��es relevantes e outros sectores da sociedade civil.

4. Os Estados Partes dever�o adoptar ou refor�ar medidas, designadamente atrav�s da coo-

pera��o bilateral ou multilateral, para reduzir os factores como a pobreza, o subdesenvolvimento

e a desigualdade de oportunidades, que tornam as pessoas, em especial as mulheres e as crian�as,

vulner�veis ao tr�fico.

5. Os Estados Partes dever�o adoptar ou refor�ar as medidas legislativas ou outras, tais

como medidas educativas, sociais ou culturais, designadamente atrav�s da coopera��o bilateral ou

multilateral, a fim de desencorajar a procura que propicie qualquer forma de explora��o de pes-

soas, em especial de mulheres e crian�as, que leve ao tr�fico.
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Artigo 11.¼ | Medidas nas fronteiras

1. Sem preju�zo dos compromissos internacionais relativos � liberdade de circula��o de pes-

soas, os Estados Partes dever�o refor�ar, na medida do poss�vel, os controlos fronteiri�os neces-

s�rios para prevenir e detectar o tr�fico de pessoas.

2. Cada Estado Parte dever� adoptar as medidas legislativas ou outras medidas apropriadas

para prevenir, na medida do poss�vel, a utiliza��o de meios de transporte explorados por trans-

portadores comerciais para a pr�tica de infrac��es estabelecidas em conformidade com o artigo 5.¼

do presente Protocolo.

3. Quando se considere apropriado e sem preju�zo das conven��es internacionais aplic�-

veis, tais medidas dever�o consistir, nomeadamente, em estabelecer a obriga��o para os transpor-

tadores comerciais, incluindo qualquer empresa de transportes, propriet�rio ou operador de qual-

quer meio de transporte, de verificar se todos os passageiros s�o portadores dos documentos de

viagem exigidos para a entrada no Estado de acolhimento.

4. Cada Estado Parte dever� tomar as medidas necess�rias em conformidade com o seu

direito interno para prever san��es em caso de incumprimento da obriga��o constante do n.¼ 3 do

presente artigo.

5. Cada Estado Parte dever� considerar a possibilidade de tomar medidas que permitam, de

acordo com o seu direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas na

pr�tica de infrac��es estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo.

6. Sem preju�zo do disposto no artigo 27.¼ da Conven��o, os Estados Partes dever�o procu-

rar intensificar a coopera��o entre os servi�os de controlo de fronteiras, designadamente atrav�s

da cria��o e manuten��o de canais de comunica��o directos.

Artigo 12.¼ | Seguran�a e controlo dos documentos

Cada Estado Parte dever� adoptar, de acordo com os meios dispon�veis, as medidas necess�-

rias, para:

a) Assegurar a qualidade dos documentos de viagem ou de identidade que emitir, de forma

a que n�o possam com facilidade ser indevidamente utilizados, falsificados, modificados,

reproduzidos ou emitidos de forma il�cita; e

b) Assegurar a integridade e seguran�a dos documentos de viagem ou de identidade por si

ou em seu nome emitidos e impedir a sua cria��o, emiss�o e utiliza��o il�citas.

Artigo 13.¼ | Legitimidade e validade dos documentos

A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte dever� verificar, em conformidade com o seu

direito interno e dentro de um prazo razo�vel, a legitimidade e validade dos documentos de viagem

ou de identidade emitidos ou supostamente emitidos em seu nome e de que se suspeita terem sido

utilizados para o tr�fico de pessoas. 



Disposi��es associadas da Conven��o e do Protocolo 
contra o Tr�fico Il�cito de Migrantes

Os redactores e legisladores deveriam ter em conta que estas disposi��es devem ser interpre-

tadas e aplicadas em articula��o com o artigo 31.¼ da Conven��o que versa sobre a preven��o de

todas as formas de criminalidade organizada. Atendendo � natureza da migra��o e da introdu��o

clandestina de migrantes, o artigo 31.¼, n.¼ 5 (sensibilizar mais o p�blico para os problemas asso-

ciados � criminalidade organizada) e n.¼ 7 (atenuar as condi��es sociais que tornam os grupos

socialmente marginalizados vulner�veis � ac��o da criminalidade organizada), poder� ter particu-

lar interesse para a aplica��o do Protocolo.

Os redactores e legisladores encarregues de implementar os dois Protocolos contra o tr�fico

il�cito de migrantes e contra o tr�fico de pessoas, poder�o tamb�m tomar em considera��o o facto

de existirem muitas semelhan�as, quanto � origem, entre os casos de introdu��o clandestina de

migrantes e de tr�fico de pessoas, a tal ponto que nalgumas situa��es a distin��o � imposs�vel at�

ser evidente se os migrantes ir�o ser explorados (tr�fico de pessoas) ou n�o (introdu��o clandestina

de migrantes). Um elemento decisivo em ambos os casos � o desejo de migrar, que � aproveitado

quer pelos auxiliadores, quer pelos traficantes; isto significa que, muitas vezes, pode optar-se pela

elabora��o e implementa��o conjuntas das medidas preventivas. Por exemplo, programas como

iniciativas da comunica��o social para prevenir potenciais migrantes e v�timas sobre os perigos da

migra��o clandestina, do tr�fico de pessoas e, em geral, de quaisquer contactos com grupos crimi-

nosos organizados, ou iniciativas de car�cter mais geral para atenuar as condi��es sociais ou

outras, geradoras de press�es favor�veis � migra��o, podem tornar-se mais eficientes e eficazes se

forem postos em pr�tica conjuntamente.

Principais elementos destes artigos

Em articula��o com o artigo 31.¼ da Conven��o, o Protocolo procura exigir aos Estados Partes que

adoptem estrat�gias de preven��o abrangentes. As medidas sociais de preven��o, entre outras as que

visam melhorar as condi��es sociais e econ�micas subjacentes que, se cr�, contribuem para o desejo

de migrar e, logo, para o aumento da vulnerabilidade das v�timas � ac��o dos traficantes, s�o apresen-

tadas no artigo 31.¼, n.¼ 7, da Conven��o e no artigo 9.¼, n.¼ 4, do Protocolo. A preven��o mais directa,

alcan�ada pela forma��o e sensibiliza��o, � tratada no artigo 31.¼, n.¼ 5, da Conven��o e no artigo 9.¼,

n.¼ 2, do Protocolo. Estes artigos foram redigidos de maneira a abrangerem por um lado, campanhas

concebidas para sensibilizar a popula��o em geral para o problema e mobiliz�-lo para angariar apoios

para as medidas contra o tr�fico, e por outro, iniciativas mais espec�ficas destinadas a prevenir grupos,

ou at� mesmo indiv�duos, espec�ficos, que se cr� correrem um elevado risco de vitimiza��o. 

Nestas mat�rias, as medidas preventivas contra o tr�fico de pessoas corresponde �s medidas

contra a criminalidade organizada em geral, mas o Protocolo estabelece depois requisitos suple-

mentares espec�ficos do tr�fico. Reconhecendo que o tr�fico pode ser abordado tanto do ponto de

vista da oferta como do da procura, os redactores introduziram no Protocolo o artigo 9.¼, n.¼ 5, que

exige a adop��o de medidas destinadas a desencorajar a procura de servi�os, procura que promove a

explora��o do tr�fico e, por conseguinte, a sua principal fonte de receita il�cita. O Protocolo tamb�m

tem em conta o facto das pessoas que j� foram v�timas serem, mais tarde, frequentemente mais vul-

ner�veis, sobretudo se forem repatriadas para lugares onde o tr�fico � comum. Al�m dos requisitos

fundamentais destinados a proteger as v�timas de intimida��o ou de repres�lias por parte dos infrac-

tores, o artigo 9.¼, n.¼ 1, al�nea b), exige tamb�m a adop��o de medidas para proteger as v�timas de

serem novamente traficadas ou, segundo a redac��o desta disposi��o, de uma Ònova vitimiza��oÓ.
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Por �ltimo, o Protocolo procura ainda impedir o tr�fico exigindo medidas destinadas a difi-

cultar aos traficantes o recurso a meios de transporte convencionais e a entrada nos pa�ses,

impondo aos Estados Partes a obriga��o de garantir um controlo eficaz das fronteiras e a adop��o

de medidas tendentes a impedir o uso indevido de passaportes e de outros documentos de viagem

ou de identifica��o. Estas disposi��es, integradas nos artigos 11.¼ a 13.¼, correspondem �s disposi-

��es equivalentes do Protocolo contra o tr�fico il�cito de migrantes, facto que permite aos pa�ses

que pretendem ratificar os dois Protocolos implementar conjuntamente estas medidas. A imple-

menta��o da legisla��o decorrente dos Protocolos poder� variar, dependendo dos meios preferidos

pelos auxiliadores ou pelos traficantes, mas a legisla��o subjacente ser�, no geral, a mesma.

Meios de implementa��o destes artigos

Medidas gerais de preven��o (artigo 9.¼)

A maioria das muitas medidas previstas no artigo 9.¼ implica iniciativas n�o jur�dicas e, na

maioria dos pa�ses, n�o carecem do aval legislativo, excepto para garantir a atribui��o dos poderes

e recursos elementares aos funcion�rios apropriados. Iniciativas como estudos sobre a natureza e

dimens�o do problema, o lan�amento de campanhas nos meios de comunica��o social ou de outro

tipo de campanhas de informa��o destinadas ao p�blico ou o melhoramento das condi��es sociais

ou econ�micas, podem ser talvez dif�ceis de concretizar nalguns pa�ses, mas n�o carecem de legis-

la��o. Em alguns dom�nios, a legisla��o poder� ser indirectamente utilizada para atacar o pro-

blema. Por exemplo, nos casos em que o desejo de migrar de uma determinada minoria � parcial-

mente motivado por raz�es de discrimina��o, poder-se-� adoptar e aplicar legisla��o para tratar do

problema. Um outro dom�nio � o da diminui��o da procura, um objectivo que poderia em parte ser

alcan�ado atrav�s de san��es administrativas e penais destinada �queles que, conscientemente,

usem ou tirem proveito dos servi�os das v�timas de tr�fico. Estas obriga��es n�o s�o facultativas e

exigem que os Estados Partes Òadoptem ou reforcemÓ medidas, mas apenas na medida em que h�

que tomar algum tipo de medida relativamente a cada ponto. O Protocolo n�o especifica em por-

menor que medidas devem ao certo ser tomadas, deixando aos Estados Partes alguma flexibilidade

para tomarem as medidas que considerem mais eficazes.

Medidas referentes aos transportadores comerciais 
(ver igualmente criminaliza��o, supra)

O requisito legislativo mais importante estabelecido no artigo 11.¼ do Protocolo � o seguinte:

os Estados Partes t�m Òna medida do poss�velÓ de adoptar as medidas legislativas ou outras para

impedir que os transportadores comerciais sejam usados pelos traficantes[74]. A natureza exacta des-

sas medidas � deixada ao crit�rio dos �rg�os legislativos, embora os transportadores que efectuam

servi�os entre fronteiras devessem ter de controlar os documentos de viagem dos passageiros[75],

ficando sujeitos a san��es apropriadas sempre que n�o o fizerem[76]. Os redactores legislativos

encarregues de implementar estes requisitos deveriam ter em conta os seguintes pontos:

¥ A obriga��o fundamental dos transportadores � a de verificar se os passageiros s�o porta-

dores dos documentos que possam ser necess�rios para entrar no Estado de destino, mas

n�o t�m de examinar a autenticidade ou validade dos documentos, ou se estes foram vali-

damente emitidos � pessoa que os possui[77].

¥ A obriga��o consiste em responsabilizar os transportadores por, contrariamente ao

[74] Artigo 11.¼, n.¼ 2.

[75] Artigo 11.¼, n.¼ 3.

[76] Artigo 11.¼, n.¼ 4.

[77] Ver notas aos trabalhos
preparat�rios, A/55/383/Add.

1, par�grafos 80 e 103.
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pedido, n�o terem verificado os documentos. Os Estados podem responsabiliz�-los por

terem transportado migrantes indocumentados, mas o Protocolo n�o o exige.

¥ Relembra-se tamb�m que fica � discri��o dos pa�ses n�o responsabilizarem os transpor-

tadores quando tenham transportado refugiados indocumentados[78]. No entanto, n�o se

trata de um requisito obrigat�rio, sendo uma quest�o que pode ser resolvida atrav�s do

exerc�cio de um poder discricion�rio processual, sempre que o haja e que tal seja conside-

rado apropriado.

¥ A obriga��o descrita no artigo 11.¼, n.¼ 4, consiste em Ò...prever san��es...Ó, cuja natureza

n�o � especificada nem no Protocolo nem nos trabalhos preparat�rios. Caso se pretenda

introduzir a responsabilidade penal, os redactores deveriam ter em conta o artigo 10.¼ da

Conven��o, que disp�e sobre a obriga��o de garantir a responsabilidade de pessoas colec-

tivas como as empresas.

¥ Nas Notas para os trabalhos preparat�rios discute-se, em v�rias ocasi�es, o significado de

Òdocumento de viagem ou de identidadeÓ, defini��o que abrange quaisquer documentos

que possam ser utilizados para desloca��es entre Estados, ou quaisquer documentos nor-

malmente utilizados para estabelecer a identidade num Estado, ao abrigo das leis desse

mesmo Estado[79].

Medidas referentes aos documentos de viagem ou de identidade

Como foi acima dito, nos termos do artigo 12.¼ devem ser tomadas medidas que assegurem a

ÒqualidadeÓ e a Òintegridade e seguran�aÓ de documentos como os passaportes. A redac��o dos

artigos � bem clara quanto a essas medidas abrangerem elementos t�cnicos que dificultem a falsi-

fica��o, produ��o fraudulenta ou altera��o dos documentos, bem como elementos administrativos

e securizadores para proteger o processo de produ��o e emiss�o contra situa��es de corrup��o,

roubo ou outros desvios de documentos[80]. Estas medidas n�o acarretam obriga��es legislativas

directas, excepto talvez na medida em que tipos de documentos como os passaportes s�o prescri-

tos por lei, lei essa que teria de ser alterada para melhorar as normas ou declarar juridicamente que

as vers�es aperfei�oadas s�o documentos formalmente v�lidos. De forma indirecta, poder-se-ia

ponderar a possibilidade de introduzir infrac��es suplementares sobre roubo, falsifica��o e outros

procedimentos irregulares em mat�ria de documentos de viagem ou de identidade, caso n�o sejam

j� aplicadas infrac��es mais gerais.

V�rias tecnologias novas e em vias de desenvolvimento apresentam um potencial excelente para

criar novos tipos de documentos que identificam de forma �nica as pessoas e que podem ser lidos

por leitores �pticos com rapidez e precis�o, sendo dif�ceis de falsificar por utilizarem informa��o

que est� guardada numa base de dados fora do alcance dos infractores em vez de estar na face do pr�-

prio documento. A t�tulo de exemplo, refira-se o Sistema Europeu de Arquivamento de Imagens

(FADO: Documentos Genu�nos e Falsos)[81]. Este sistema permite confrontar rapidamente os docu-

mentos com os seus portadores, bem como notificar de forma c�lere e abrangente os servi�os res-

pons�veis pela aplica��o da lei ou os servi�os de imigra��o relevantes noutros pa�ses participantes,

sempre que se detecte o uso indevido de um documento ou um documento fraudulento. Nas nego-

cia��es do artigo 12.¼ do Protocolo foi mat�ria de preocupa��o os custos e os problemas t�cnicos

com que os pa�ses em vias de desenvolvimento se ir�o provavelmente debater na implementa��o des-

tes sistemas. O desenvolvimento de sistemas e tecnologias que minimizem o grau de manuten��o

sofisticada e a quantidade de infra-estruturas de alta tecnologia necess�rias para apoiar e manter os

referidos sistemas ser� crucial para o �xito da sua instala��o nos pa�ses em vias de desenvolvimento,

podendo por vezes ser preciso recorrer � assist�ncia t�cnica nos termos do artigo 30.¼ da Conven��o.
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[78] Ver notas aos trabalhos
preparat�rios, A/55/383/Add.

1, par�grafos 80 e 103.

[79] Ver notas aos trabalhos
preparat�rios, A/55/383/Add.

1, par�grafos 78 e 83.

[80] As Notas aprovadas para
os trabalhos preparat�rios

estabelecem um espectro bas-
tante amplo de usos indevidos

referentes a documentos. Os
redactores legislativos quise-

ram abranger n�o s� a cria��o
de documentos falsos, mas

tamb�m a altera��o de docu-
mentos aut�nticos e o uso de
documentos aut�nticos v�li-

dos por pessoas sem direito a
faz�-lo. Ver A/55/383/Add. 1,

par�grafo 105.

[81] Desenvolvido ao abrigo
da Ac��o Conjunta

98/700/JHA, de 3 de
Dezembro de 1998, adoptada

pelo Conselho com base no
artigo K.3 do Tratado da

Uni�o Europeia de 3 de
Dezembro de 1998, Jornal

Oficial L 333, 09/12/1998. Ver
site: http://europa.eu.int/scad-

plus/leg/en/lvb/133075.htm





Disposi��es relevantes do Protocolo
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Coopera��o Cap�tulo 4

Artigo 10.¼ | Interc�mbio de informa��es e forma��o

1. Os servi�os respons�veis pela aplica��o da lei, os servi�os de imigra��o ou outros servi-

�os competentes dos Estados Partes, dever�o cooperar entre si, na medida do poss�vel, atrav�s da

troca de informa��es, em conformidade com o seu direito interno, a fim de poderem determinar:

a) Se as pessoas que atravessam ou tentam atravessar uma fronteira internacional com

documentos de viagem pertencentes a terceiros ou sem documentos de viagem s�o

autores ou v�timas de tr�fico de pessoas;

b) Os tipos de documentos de viagem que as pessoas t�m utilizado ou tentado utilizar

para atravessar uma fronteira internacional para fins de tr�fico de pessoas; e

c) Os meios e m�todos utilizados por grupos criminosos organizados para fins de tr�-

fico de pessoas, incluindo o recrutamento e o transporte de v�timas, as rotas e as

liga��es entre as pessoas e os grupos envolvidos no referido tr�fico, bem como as

medidas adequadas � sua detec��o.

2. Os Estados Partes dever�o assegurar ou refor�ar a forma��o dos funcion�rios dos servi-

�os respons�veis pela aplica��o da lei, dos servi�os de imigra��o ou de outros servi�os compe-

tentes, na preven��o do tr�fico de pessoas. A forma��o deve incidir sobre os m�todos utilizados

para prevenir o referido tr�fico, para perseguir judicialmente os traficantes e para fazer respeitar

os direitos das v�timas, nomeadamente protegendo-as dos traficantes. A forma��o dever� igual-

mente ter em conta a necessidade de abarcar os direitos humanos e as quest�es espec�ficas dos

homens, das mulheres e das crian�as bem como encorajar a coopera��o com organiza��es n�o

governamentais, outras organiza��es relevantes e outros sectores da sociedade civil.

3) Um Estado Parte que receba informa��es, dever� respeitar qualquer pedido do Estado

Parte que as tenha transmitido, que sujeite a sua utiliza��o a restri��es.
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Artigo 8.¼ | Repatriamento das v�timas de tr�fico de pessoas

1. Sem preju�zo dos compromissos internacionais relativos � liberdade de circula��o de pes-

soas, os Estados Partes dever�o refor�ar, na medida do poss�vel, os controlos fronteiri�os neces-

s�rios para prevenir e detectar o tr�fico de pessoas.

2. Cada Estado Parte dever� adoptar as medidas legislativas ou outras medidas apropriadas

para prevenir, na medida do poss�vel, a utiliza��o de meios de transporte explorados por trans-

portadores comerciais para a pr�tica de infrac��es estabelecidas em conformidade com o artigo 5.¼

do presente Protocolo.

3. Quando se considere apropriado e sem preju�zo das conven��es internacionais aplic�-

veis, tais medidas dever�o consistir, nomeadamente, em estabelecer a obriga��o para os transpor-

tadores comerciais, incluindo qualquer empresa de transportes, propriet�rio ou operador de qual-

quer meio de transporte, de verificar se todos os passageiros s�o portadores dos documentos de

viagem exigidos para a entrada no Estado de acolhimento.

4. Cada Estado Parte dever� tomar as medidas necess�rias em conformidade com o seu

direito interno para prever san��es em caso de incumprimento da obriga��o constante do n.¼ 3 do

presente artigo.

5. Cada Estado Parte dever� considerar a possibilidade de tomar medidas que permitam, de

acordo com o seu direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas na

pr�tica de infrac��es estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo.

6. Sem preju�zo do disposto no artigo 27.¼ da Conven��o, os Estados Partes dever�o procu-

rar intensificar a coopera��o entre os servi�os de controlo de fronteiras, designadamente atrav�s

da cria��o e manuten��o de canais de comunica��o directos. 

Artigo 11.¼ | Medidas nas fronteiras

1. Sem preju�zo dos compromissos internacionais relativos � liberdade de circula��o de pes-

soas, os Estados Partes dever�o refor�ar, na medida do poss�vel, os controlos fronteiri�os neces-

s�rios para prevenir e detectar o tr�fico de pessoas.

2. Cada Estado Parte dever� adoptar as medidas legislativas ou outras medidas apropriadas

para prevenir, na medida do poss�vel, a utiliza��o de meios de transporte explorados por trans-

portadores comerciais para a pr�tica de infrac��es estabelecidas em conformidade com o artigo 5.¼

do presente Protocolo.

3. Quando se considere apropriado e sem preju�zo das conven��es internacionais aplic�-

veis, tais medidas dever�o consistir, nomeadamente, em estabelecer a obriga��o para os transpor-

tadores comerciais, incluindo qualquer empresa de transportes, propriet�rio ou operador de qual-

quer meio de transporte, de verificar se todos os passageiros s�o portadores dos documentos de

viagem exigidos para a entrada no Estado de acolhimento.

4. Cada Estado Parte dever� tomar as medidas necess�rias em conformidade com o seu

direito interno para prever san��es em caso de incumprimento da obriga��o constante do n.¼ 3 do

presente artigo.

5. Cada Estado Parte dever� considerar a possibilidade de tomar medidas que permitam, de

acordo com o seu direito interno, recusar a entrada ou anular os vistos de pessoas envolvidas na

pr�tica de infrac��es estabelecidas em conformidade com o presente Protocolo.

6. Sem preju�zo do disposto no artigo 27.¼ da Conven��o, os Estados Partes dever�o procu-

rar intensificar a coopera��o entre os servi�os de controlo de fronteiras, designadamente atrav�s

da cria��o e manuten��o de canais de comunica��o directos.



Principais elementos destes artigos

Contrariamente � Conven��o-m�e, o Protocolo n�o cont�m um �nico artigo que contemple a

coopera��o entre os Estados Partes como tema geral. Em contrapartida, v�rios artigos estipulam

uma s�rie de obriga��es espec�ficas de cooperar com outros Estados Partes em rela��o a temas

espec�ficos e, em dois casos, obriga��es de cooperar com entidades que n�o s�o Estados Partes no

Protocolo. Ë semelhan�a do que sucede com outros requisitos do Protocolo, na elabora��o e apli-

ca��o da legisla��o de implementa��o, � essencial que as disposi��es do Protocolo sejam interpre-

tadas e aplicadas em articula��o com os correspondentes artigos da Conven��o. Por exemplo, �

excep��o da obriga��o espec�fica de ajudar na verifica��o de documentos de viagem ou de identi-

dade, nos termos do artigo 13.¼ do Protocolo, n�o h� quaisquer requisitos de aux�lio judici�rio

m�tuo, pois est�o amplamente contemplados no artigo 18.¼ da Conven��o.

Interc�mbio de informa��es (artigo 10.¼)

A obriga��o mais geral de cooperar com outros Estados Partes est� consagrada no artigo 10.¼

do Protocolo, que imp�e o interc�mbio de informa��es sobre um conjunto de mat�rias relevantes,

entre as quais a identifica��o de poss�veis v�timas e/ou traficantes em tr�nsito, e dados acerca dos

diversos meios utilizados pelos infractores, nomeadamente o uso indevido de documentos de via-

gem ou de identidade. Ë semelhan�a do que sucede com elementos similares na Conven��o-m�e e

noutros Protocolos, o interc�mbio de informa��es suscita algumas preocupa��es em mat�ria de
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Artigo 13.¼ | Legitimidade e validade dos documentos

A pedido de outro Estado Parte, um Estado Parte dever� verificar, em conformidade com o seu

direito interno e dentro de um prazo razo�vel, a legitimidade e validade dos documentos de viagem

ou de identidade emitidos ou supostamente emitidos em seu nome e de que se suspeita terem sido

utilizados para o tr�fico de pessoas.

Artigo 6.¼ | Assist�ncia e protec��o �s v�timas de tr�fico de pessoas

3. Cada Estado Parte dever� considerar a possibilidade de aplicar medidas que permitam a

recupera��o f�sica, psicol�gica e social das v�timas de tr�fico de pessoas, nomeadamente, se for

caso disso, em coopera��o com organiza��es n�o governamentais, outras organiza��es compe-

tentes e outros sectores da sociedade civil e, em especial, facultar Ð [lista das medidas sociais, psi-

col�gicas e outras].

Artigo 9.¼ | Preven��o do tr�fico de pessoas

3. As pol�ticas, os programas e outras medidas adoptados em conformidade com o presente

artigo dever�o incluir, se necess�rio, a coopera��o com organiza��es n�o governamentais, outras

organiza��es relevantes e outros sectores da sociedade civil. 



confidencialidade. A obriga��o de partilhar informa��o est� limitada � partilha de informa��o per-

mitida no �mbito do direito interno. Mais, segundo o artigo 10.¼, n.¼ 3, os Estados que recebem

informa��es devem respeitar quaisquer restri��es impostas � utiliza��o das mesmas pelo Estado

Parte que as transmitiu. Em termos gerais, essas medidas podem implicar restri��es impostas nos

casos, ou tipos de casos, em que as informa��es podem ser utilizadas como prova, bem como res-

tri��es mais gen�ricas destinadas a impedir a divulga��o ao p�blico ou a potenciais suspeitos de

crime. Outra quest�o que poder� levantar-se em pa�ses onde haja obriga��es constitucionais ou

outras, que imp�em a divulga��o ao advogado de defesa de informa��es que possam ilibar o

arguido em processos penais, � que a confidencialidade absoluta nem sempre pode ser garantida.

Os representantes que negociaram a Conven��o alcan�aram uma solu��o de compromisso quanto

� forma de abordar este assunto, expressa no artigo 18.¼, ns.¼5 e 19. Relativamente �s disposi��es,

uma vez confrontados com essa quest�o, os funcion�rios poder�o querer rever essas disposi��es e

o correspondente Guia legislativo[82].

Repatriamento de v�timas (artigo 8.¼)

O artigo 8.¼ que versa sobre o repatriamento das v�timas de tr�fico, imp�e ao Estado Parte a

obriga��o fundamental de Òfacilitar e aceitarÓ o repatriamento de quaisquer v�timas que sejam

nacionais desse Estado, ou que a� tinham direito de resid�ncia permanente[83] no momento da sua

entrada no pa�s que agora pretende repatri�-las. Para apoiar o repatriamento, ser�o tamb�m preci-

sas outras formas espec�ficas de coopera��o. Quando solicitados, os Estados Partes devem colabo-

rar na verifica��o da nacionalidade e do estatuto de resid�ncia[84], e aceitar emitir quaisquer docu-

mentos de viagem ou autoriza��es que sejam necess�rios para a v�tima poder ser repatriada[85].

Estes requisitos s�o plenamente obrigat�rios, mas sem preju�zo de qualquer outro acordo bilateral

ou multilateral aplic�vel[86], nem de quaisquer direitos reconhecidos �s v�timas ao abrigo do direito

interno[87], devendo ser aplicadas por todas as partes envolvidas tendo Òdevidamente em conta a

seguran�aÓ da(s) v�tima(s) em causa[88].

Medidas nas fronteiras e documentos de viagem (artigos 11.¼ a 13.¼)

Os artigos 11.¼, 12.¼ e 13.¼ do presente Protocolo correspondem aos mesmos artigos do

Protocolo contra o tr�fico il�cito de migrantes. Aos pa�ses que tencionem tornar-se Estados Partes

nos dois Protocolos, recomenda-se a implementa��o conjunta dos dois, pelo menos no que se refere

�s medidas legislativas. No entanto, ao elaborarem e implementarem essa legisla��o os redactores e

legisladores deveriam ter presente que h� diferen�as significativas entre a introdu��o clandestina de

migrantes e o tr�fico de pessoas, sobretudo no que respeita �s pessoas afectadas. As pessoas que

foram traficadas s�o v�timas de um crime, geralmente muito mais vulner�veis ao perigo, em resul-

tado quer do tr�fico, quer da explora��o subsequente, atrav�s da intimida��o ou repres�lias por parte

dos traficantes. Este facto tem implica��es importantes para a implementa��o do direito nacional e

repercuss�es especialmente relevantes nos programas criados para a forma��o de funcion�rios. 

Regra geral, de acordo com o artigo 11.¼, os Estados Partes devem refor�ar, na medida do pos-

s�vel, a coopera��o entre os servi�os respons�veis pelo controlo das fronteiras, incluindo atrav�s da

cria��o de canais directos de comunica��o[89]. Nos termos do artigo 12.¼, os Estados Partes devem

assegurar a integridade e seguran�a dos seus documentos de viagem. De acordo com o artigo 13.¼,

os Estados Partes devem igualmente, a pedido de outro Estado Parte, Òverificar num prazo razo�-

velÓ a legitimidade e validade dos documentos que supostamente foram emitidos em seu nome. 

[82] Uma linguagem an�loga
� tamb�m usada no artigo

12.¼, n.¼ 5, do Protocolo con-
tra o Tr�fico Il�cito de Armas

de Fogo, suas Componentes e
Muni��es, GA/RES/55/255,

anexo.

[83] Sobre o significado do
termo Òresid�ncia perma-

nenteÓ, ver as notas aprovadas
para os trabalhos preparat�-
rios, A/55/383/Add. 1, par�-

grafo 72. Os redactores deve-
riam tamb�m ter em aten��o
que a obriga��o fundamental
de aceitar o repatriamento de

nacionais ou residentes, ao
abrigo deste Protocolo, difere
do �mbito da obriga��o equi-
valente no Protocolo contra o

tr�fico il�cito de migrantes.

[84] Artigo 8.¼, n.¼ 3.

[85] Artigo 8.¼, n.¼ 4.

[86] Artigo 8.¼, n.¼ 6.

[87] Artigo 8.¼, n.¼ 5.

[88] Artigo 8.¼, n.¼ 2. Ver
igualmente as obriga��es

gerais de protec��o e aux�lio
�s v�timas constantes do

artigo 6.¼, n.¼ 5, do Protocolo,
e do artigo 25» da Conven��o. 

[89] Artigo 11.¼, ns.¼1 e 6.
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Obriga��es de cooperar com entidades que n�o sejam Estados Partes no Protocolo 
(artigo 6.¼, n.¼ 3, e artigo 9.¼, n.¼ 3).

Sendo um instrumento de direito internacional, o Protocolo � um tratado entre Estados Partes,

do qual decorrem obriga��es para os pa�ses que manifestem o seu acordo ratificando o instru-

mento ou aderindo a ele. O instrumento n�o � vinculativo para pessoas singulares ou entidades que

n�o sejam pa�ses[90]. Por�m, em algumas circunst�ncias, o Protocolo pode impor e obriga os seus

Estados Partes a cooperarem com entidades que tamb�m n�o s�o Estados Partes. Reconheceu-se a

import�ncia das Òorganiza��es n�o governamentais, de outras organiza��es relevantes e de outros

sectores da sociedade civilÓ para a presta��o de assist�ncia �s v�timas (artigo 6.¼) e elabora��o de

medidas de preven��o (artigo 9.¼), exigindo-se, se for caso disso, a coopera��o com estas entida-

des, ao abrigo do artigo 6.¼, n.¼ 3, e do artigo 9.¼, n.¼ 3.

Meios de implementa��o destes artigos

Interc�mbio de informa��es (artigo 10.¼)

Ë semelhan�a do que sucede noutros dom�nios de coopera��o, n�o � prov�vel que o simples

interc�mbio de informa��es requeira medidas legislativas. No entanto, atendendo � natureza de

algumas das informa��es que poder�o ser trocadas, talvez seja preciso alterar a regulamenta��o

nacional em mat�ria de confidencialidade para assegurar que essas informa��es podem ser divul-

gadas. Nas notas aos trabalhos preparat�rios, refere-se igualmente a necessidade de consultas pr�-

vias em alguns casos, em especial antes de se partilhar informa��o sens�vel, de forma espont�nea e

n�o solicitada[91]. Essas modifica��es poder�o exigir que se altere a legisla��o vigente relativa �

comunica��o social e ao acesso p�blico � informa��o, ao sigilo oficial e outra legisla��o similar de

modo a assegurar o equil�brio apropriado entre sigilo e divulga��o. Como foi acima referido, os

requisitos deste Protocolo relativos � confidencialidade s�o menos elaborados que os da

Conven��o-m�e e do Protocolo contra o Tr�fico Il�cito de Armas de Fogo; no entanto, regra geral,

as quest�es e as poss�veis solu��es legislativas ser�o geralmente semelhantes. Aos pa�ses que rece-

bam informa��es poder�o ser impostas restri��es quanto � divulga��o (por exemplo, divulga��o

proibida, excepto quando for essencial como prova do crime), ou restri��es quanto � utiliza��o (por

exemplo, utiliza��o proibida em quaisquer outros casos, em casos que n�o envolvem tr�fico, ou

restri��es quanto � utiliza��o em mat�rias n�o penais, tais como processos relacionados com imi-

gra��o). Sempre que o �mbito da legisla��o nacional de implementa��o do artigo 18.¼ da

Conven��o � suficiente quanto aos tipos de informa��o abrangidos, poder�o n�o ser necess�rias

mais altera��es para implementar o Protocolo. Em alternativa, altera��es que alarguem o �mbito

dessa legisla��o ou de disposi��es paralelas poder�o ser suficientes. 

Repatriamento de v�timas (artigo 8.¼)

O repatriamento das v�timas de tr�fico levanta quest�es pol�ticas dif�ceis para muitos gover-

nos; no entanto, na maioria dos pa�ses, a conformidade com os requisitos fundamentais exigiria,

antes de mais, a elabora��o de instru��es administrativas dirigidas aos funcion�rios adequados e a

garantia de que estes disp�em dos recursos necess�rios para poderem dar a assist�ncia necess�ria.

Nalguns pa�ses, contudo, poder�o ser necess�rias altera��es legislativas para garantir que os fun-

cion�rios s�o obrigados a agir (ou, se for o caso, considerar a possibilidade de agir) em resposta a
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[90] A nova figura de direito
internacional denominada

Òorganiza��o de integra��o
econ�mica regionalÓ � uma

excep��o parcial. O artigo
36.¼, n.¼ 4, da Conven��o, e o

artigo 16.¼, n.¼ 4, do Protocolo
permitem que estas organiza-

��es se tornem Partes e a
Uni�o Europeia j� manifestou

a inten��o de tornar-se Parte
ao abrigo destas duas disposi-
��es, subscrevendo ambos os

instrumentos.

[91] A/55/383/Add.1, par�-
grafo 37, que remete para o

artigo 18.¼, n.¼ 5, da
Conven��o.



pedidos, e que possuem a compet�ncia necess�ria para emitir vistos ou outros documentos de via-

gem em caso de repatriamento de um nacional ou residente. Ao elaborarem tal legisla��o, os fun-

cion�rios deveriam ter presente que quaisquer obriga��es decorrentes do direito internacional que

regulem os direitos ou o tratamento de migrantes introduzidos clandestinamente, incluindo as que

s�o aplic�veis aos requerentes de asilo, n�o s�o afectadas pelo Protocolo ou pelo facto do pa�s em

quest�o se ter tornado ou ir tornar-se Parte no mesmo[92]. Os repatriamentos efectivos deveriam ser

ÒpreferencialmenteÓ, mas n�o necessariamente, volunt�rios e atender ao ponto de situa��o de

qualquer processo judicial em curso que impliquem a v�tima enquanto tal[93]. As Notas indicam

igualmente que o regresso n�o deveria ocorrer at� ser feita prova da nacionalidade ou de qualquer

estatuto de resid�ncia[94].

Como foi acima referido, as principais medidas legislativas, se as h�, necess�rias para imple-

mentar estes requisitos implicariam altera��es para garantir que os funcion�rios disp�em dos

recursos adequados e t�m autoridade para cumpri-los. Por exemplo, poder-se-� ter de introduzir

altera��es � legisla��o que regula a emiss�o de passaportes ou outros documentos de viagem ou de

identifica��o de forma a garantir que estes podem ser legalmente emitidos em casos de repatria-

mento e que os funcion�rios adequados disp�em de compet�ncia necess�ria para emiti-los, com

base em crit�rios apropriados. Para implementar os requisitos de ter em conta a seguran�a, os pro-

cedimentos criminais e outros factores, a legisla��o e as normas administrativas poder�o ter de ser

adaptadas para garantir que os funcion�rios respons�veis pela tomada de decis�o disp�em das

informa��es adequadas e que est�o juridicamente obrigados a t�-las em conta. Em alguns pa�ses,

um factor importante ser� o de garantir liga��es adequadas entre os organismos respons�veis pela

aplica��o da lei e o minist�rio p�blico que possam estar a trabalhar num processo criminal contra

traficantes, por um lado, e os servi�os de imigra��o respons�veis pela expuls�o e pelo repatria-

mento das v�timas, por outro, de forma a assegurar que as v�timas n�o s�o repatriadas antes de

poderem participar efectivamente nesse processo judicial. Sempre que seja exequ�vel, os pa�ses

deveriam tamb�m pensar em ter forma��o para os funcion�rios que provavelmente ir�o participar

na execu��o do regresso das v�timas, tendo em conta os seguintes factores: os requisitos destina-

dos a garantir o respeito pelos direitos fundamentais[95], a salvaguarda de outros direitos, nomea-

damente os respeitantes aos requerentes de asilo[96] previstos no artigo 14.¼, e a obriga��o que

incumbe aos Estados Partes de garantirem que as disposi��es do Protocolo n�o s�o aplicadas de

forma discriminat�ria[97].

Os redactores e legisladores poder�o querer ter em conta que a obriga��o de facilitar e aceitar

o regresso ou repatriamento das v�timas de tr�fico, ao abrigo do artigo 8.¼, n.¼ 1, corresponde � obri-

ga��o de aceitar o regresso de migrantes introduzidos clandestinamente ou de pessoas, cuja resi-

d�ncia ilegal foi obtida em viola��o da legisla��o interna, adoptada em conformidade com o

Protocolo contra a introdu��o clandestina de migrantes. H� semelhan�as, mas tamb�m algumas

diferen�as significativas entre o artigo 8.¼ do Protocolo contra o tr�fico de pessoas e o artigo 18.¼ do

Protocolo contra a introdu��o clandestina de migrantes, sendo portanto aconselh�vel tomar pre-

cau��es se a adop��o de disposi��es paralelas ou conjuntas for uma hip�tese em estudo. As maio-

res diferen�as dizem respeito ao tipo ou � categoria de pessoas cujo regresso deve ser facilitado ou

aceite. Ë categoria de v�timas de tr�fico pertence toda a pessoa que seja Ònacional... ou tenha direito

de resid�ncia permanente no momento da sua entrada no territ�rio do Estado Parte de acolhi-

mentoÓ, enquanto que � categoria das pessoas abrangidas pelo outro Protocolo pertence apenas a

pessoa Ò...que seja nacional ou que tenha direito de resid�ncia permanente no seu territ�rio no

momento do regressoÓ. Assim, uma pessoa que tinha o estatuto de residente no momento de

entrada no pa�s de acolhimento, mas que depois perde esse direito, poderia ser repatriada se fosse

tamb�m v�tima de tr�fico, mas n�o se fosse um migrante introduzido clandestinamente ou um resi-

dente ilegal. Esta diferen�a decorre das posi��es assumidas pelas delega��es durante as negocia-

[92] Artigo 14.¼, n.¼ 1, do
Protocolo e notas aos traba-

lhos preparat�rios,
A/55/383/Add.1, par�grafos

76, 77, 84 e 85.

[93] Artigo 8.¼, n.¼ 2. A prin-
cipal preocupa��o quanto a

processos judiciais em curso
foi manifestada por algumas

delega��es, atrav�s da refer�n-
cia a casos em que as v�timas

foram expulsas pelos servi�os
de imigra��o de alguns pa�ses
antes de poderem depor como
testemunhas, ou prestar outro

tipo de assist�ncia ao minis-
t�rio p�blico.

[94] A/55/383/Add. 1, 
par�grafo 113.

[95] Artigo 8.¼, n.¼ 5.

[96] Artigo 14.¼, n.¼ 1.

[97] Artigo 14.¼, n.¼ 2. Esta
obriga��o inclui salvaguardas

contra a discrimina��o com
base no estatuto de v�tima 

e noutros princ�pios de n�o
discrimina��o geralmente

reconhecidos.
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��es e do facto de as disposi��es terem sido redigidas em momentos diferentes, mas n�o decorre de

nenhum objectivo pol�tico particular do Comit� Ad Hoc no seu conjunto, que elaborou os dois ins-

trumentos. Os redactores deveriam tamb�m ter em conta que enquanto que uma obriga��o � ape-

nas extensiva �s v�timas de tr�fico, a outra diz respeito a todas as pessoas Òque tenham sido sujeitas

� condutaÓ condenada pelo outro Protocolo, a qual inclui quer os migrantes introduzidos clandes-

tinamente quer as pessoas, cuja migra��o (ou pelo menos cuja entrada e sa�da) poder� ter sido legal,

mas cuja resid�ncia ilegal foi depois obtida com a ajuda de um grupo criminoso organizado.

Medidas nas fronteiras (artigo 11.¼)

O requisito de refor�ar os controlos elementares nas fronteiras n�o implica for�osamente a

coopera��o com outros pa�ses e essa coopera��o ou coordena��o dos controlos nas fronteiras, se

for caso disso, n�o exigir�, no geral, legisla��o. O refor�o da coopera��o entre servi�os e a cria��o

de canais directos de comunica��o poder� requerer alguma legisla��o, ao abrigo da qual se estabe-

le�a que os servi�os em causa t�m compet�ncia para cooperar e autorizar o interc�mbio de infor-

ma��es, que de outro modo estariam protegidas por normas de confidencialidade. Muitas das

quest�es levantadas pela coopera��o entre servi�os respons�veis pelo controlo das fronteiras ser�o

semelhantes �s levantadas pela coopera��o entre servi�os respons�veis pela aplica��o da lei,

podendo portanto prever-se o recurso ao artigo 27.¼ da Conven��o, ao Guia legislativo referente a

este artigo e � legisla��o nacional utilizada para implement�-lo. 

Documentos de viagem ou de identidade (artigos 12.¼-13.¼)

A cria��o de formas espec�ficas ou a defini��o ou altera��o de normas t�cnicas para a elabora-

��o de documentos como os passaportes pode ser mat�ria para legisla��o em alguns pa�ses. Nesses

casos, os legisladores ir�o precisar, regra geral, de consultar peritos t�cnicos, a n�vel nacional ou

noutros Estados Partes, a fim de apurar quais as normas fundamentais exequ�veis e como devem ser

formuladas. Compreender tecnologias como a biometria e a utiliza��o de documentos com infor-

ma��o guardada electronicamente ser� essencial para a elabora��o de normas legais que exigem a

utiliza��o de tais tecnologias. Em termos gerais, n�o ser� necess�rio legislar para implementar o

requisito que exige a verifica��o dos documentos de viagem ou de identidade, uma vez que pratica-

mente todos os Estados Partes j� o fazem quando solicitados para o efeito, mas talvez sejam preci-

sos recursos ou altera��es administrativas para permitir que o processo seja finalizado dentro dos

prazos relativamente curtos estipulados no Protocolo.

Coopera��o com entidades que n�o s�o Estados Partes 
(artigo 6.¼, n.¼ 3, e artigo 9.¼, n.¼ 3)

Como foi acima referido, os Estados Partes devem, se for caso disso, cooperar com Òorgani-

za��es n�o governamentais, outras organiza��es competentes e outros sectores da sociedade civilÓ

em mat�rias relacionadas com a preven��o do tr�fico e a assist�ncia �s v�timas. Esta disposi��o

prova que muitas v�timas temem ser expulsas ou perseguidas nos pa�ses de acolhimento, mos-

trando-se relutantes a procurarem funcion�rios ou organismos demasiado ligados ao Estado.

Nestas situa��es, o valor e o principal papel das organiza��es n�o governamentais residem na sua

independ�ncia e capacidade para agirem em nome das v�timas, sendo muitas vezes o elo de liga��o
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entre as v�timas, de outro modo isoladas, e os funcion�rios. Tirando a quest�o de se saber se as pr�-

prias organiza��es devem ser regulamentadas[98], � poss�vel que os pa�ses n�o precisem de altera-

��es legislativas para cumprir estes requisitos. Os funcion�rios podem receber instru��es para coo-

perarem atrav�s de meios administrativos, se necess�rio, refor�ados com forma��o. Em caso de

necessidade, as altera��es legislativas poder�o tomar a forma de medidas destinadas a garantir que

as organiza��es disp�em dos recursos e da seguran�a necess�rios ao desempenho das suas fun-

��es, recebendo os funcion�rios instru��es no sentido de cooperarem com entidades como os cen-

tros de acolhimento para v�timas. No entanto, como j� foi dito, toda a legisla��o que estabele�a uma

liga��o demasiado estreita entre o Estado e as organiza��es que se dedicam �s v�timas e, ou que

prejudique a sua autonomia, real ou aparente, poder� revelar-se contraproducente uma vez que

pode dissuadir as v�timas de aparecerem. Ao elaborarem e administrarem medidas legislativas ou

outras, os funcion�rios deveriam ter presente que as obriga��es impostas pelos artigos 6.¼ e 9.¼ n�o

s�o rec�procas: exigem que os Estados Partes cooperem com as organiza��es, mas nada no

Protocolo vincula as organiza��es que n�o sejam Estados nem Estados Partes. 

[98] Para an�lise das quest�es
referentes ao recurso � lei

tendo em vista a regulamenta-
��o dessas organiza��es, ver

supra Òapoio � v�timaÓ.
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