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RESUMO

O tráfico de seres humanos é um dos principais crimes organizados transnacionais,
apresentando características que o enquadra tanto no contexto da Segurança Internacional,
quanto no contexto dos Direitos Humanos. Assim sendo, a investigação converge para a
questão de como o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, ambos instituições da União
Europeia, compreendem e constroem compromissos legislativos e jurídicos de combate ao
tráfico de seres humanos para exploração sexual. Para isso, utilizando como corte temporal a
data de aprovação do bloco europeu ao Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição
do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, em 2006, até a atualidade, a
pesquisa visa compreender o possível fenômeno contemporâneo de securitização da pauta e
como isto fere a proteção e garantia de direitos às vítimas envolvidas no crime. Com isso, a
presente investigação se propõe em seguir um perfil descritivo e explicativo, a fim de
compreender e definir termos primordiais acerca do tema, assim como estudar e descrever os
documentos oficiais das instituições da União Europeia relacionados à política de combate ao
tráfico de pessoas para exploração sexual, traçando o perfil dos compromissos apresentados
pelo bloco e confrontando seus dados com os dados apresentados pelas principais ONGs
antitráfico atuantes na região. A partir dos resultados colhidos neste processo, a pesquisa se
propõe não apenas em definir o molde e a natureza das políticas de combate ao crime e de
proteção às vítimas do bloco, como também compreender as causas de sua construção.

Palavras-chave: Tráfico de seres humanos, securitização, exploração sexual, União Europeia,
Direitos Humanos.
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1 INTRODUÇÃO, COM SÍNTESE DA BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL

A atual pesquisa objetiva compreender e analisar os compromissos aderidos pela

União Europeia (UE) para o combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual,

desde sua aprovação ao Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de

Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, em setembro de 2006, até a atualidade, a fim de

observar se tais compromissos primam pela defesa e garantia dos direitos humanos das

vítimas ou se visam a proteção dos Estados-membros do bloco através de políticas de

securitização. Assim sendo, é estudado, a partir de produções das próprias instituições e de

dados de ONGs antitráfico atuantes na região, como o Parlamento Europeu e o Conselho

Europeu compreendem e constroem compromissos da União Europeia sobre o tema a partir

de normativos internos e aderência do bloco a tratados e protocolos internacionais,

apresentando uma pesquisa empírica de comparação de documentos a fim de forjar um

trabalho analítico.

Assim, cabe observar que a motivação para o recorte temático apresentado se dá

por sua relevância social e acadêmica, visto que, a partir de uma compreensão maior sobre o

perfil da abordagem de combate ao tráfico de seres humanos, a pesquisa estará destrinchando

um dos maiores crimes organizado transnacionais prevalecente há décadas. Outro ponto de

destaque é que, diante deste crime organizado transnacional, conforme dados do “Global

Report on Trafficking in Persons”, aproximadamente metade das vítimas traficadas no mundo

são para exploração sexual (UNODC, 2020). Além disso, compreender a atuação do

Parlamento Europeu, do Conselho Europeu e de Estados-membros da União Europeia é de

importante relevância na temática, uma vez que o bloco representa o destino final do segundo

maior número global de vítimas detectadas, além de ser um importante espaço de trânsito,

origem e destino final do tráfico de seres humanos (UNODC, 2020), sendo um estudo de caso

estratégico tanto pelo aspecto humanitário, quanto securitário.

Em razão disso, a formulação do problema de pesquisa para a investigação, que se

delimita ao estudo de caso específico da União Europeia, converge para as interrogações:

como os compromissos legislativos e jurídicos de combate ao tráfico de seres humanos do

Parlamento Europeu e do Conselho Europeu abordam a proteção dos Estados-membros da UE

e a proteção de vítimas do tráfico? Sob a perspectiva teórica, a possível aderência de

Estados-membros da União Europeia às políticas analisadas segue a visão securitária em

detrimento da visão humanitária?
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Neste sentido, a fim de realizar a análise teórica proposta sobre possíveis políticas

de securitização adotadas pela União Europeia para o combate ao tráfico de seres humanos, é

importante abordar a Teoria da Securitização, originada no contexto do fim da Guerra Fria

pela Escola de Copenhague, utilizando os estudos de “Security: A New Framework For

Analysis” (BUZAN, WÆVER, WILDE, 1998). A teoria surgiu como uma crítica aos Estudos

de Segurança vigentes da época, pois, de acordo com a Escola de Copenhague, o

desenvolvimento dos estudos associava a segurança a um perfil estadocêntrico, onde apenas o

Estados eram tidos como atores ativos no campo da Segurança Internacional, além de abordar

o tema associado exclusivamente aos aspectos militares estratégicos. Com isso, o

desenvolvimento da Teoria da Securitização propôs um perfil mais abrangente aos Estudos de

Segurança, não limitando as ameaças à segurança à esfera militar.

Entretanto, ao contemplar as esferas política, econômica, ambiental e social, a

expansão da agenda de segurança impõe riscos ao modelo de Segurança Internacional,

podendo, inconscientemente, criar a ideia de que a segurança é uma condição de desejo

central ao qual as demais relações do Sistema Internacional devem se moldar (BUZAN,

WÆVER, WILDE, 1998). Essa narrativa, como apontado por Wæver, é perigosa, pois a

segurança deveria ser estudada e vista apenas como uma forma de estabilização de conflitos

ou ameaças.

Com essa expansão, a análise e a definição dos critérios da securitização passam a

depender de uma ameaça existencial intersubjetiva forte o suficiente para ter efeitos políticos

que façam a sociedade tolerar violações de regras socialmente estabelecidas nas diferentes

esferas securitizadas. Assim, o processo de securitização consiste na capacidade de um ator

articular uma narrativa relacionada a urgência de uma ameaça existencial, a ponto de

conseguir se desvencilhar dos procedimentos e regras aos quais ele estaria vinculado na

situação, ou seja, na securitização, em um processo de auto-realização, a necessidade de

segurança passa a existir não porque uma ameaça existencial real já se fazia presente, mas

porque a questão foi apresentada e ressentida como uma ameaça (BUZAN, WÆVER,

WILDE, 1998). Deste modo, as preocupações relacionadas à segurança se espalham pelas

esferas, incluindo temas de importante relevância, como aqueles relacionados aos direitos

humanos, atingindo o campo do tráfico de seres humanos para exploração sexual.

Com isso, a compreensão da temática de combate ao tráfico de seres humanos

para exploração sexual a partir da perspectiva securitária implica em compreender se o perfil

securitarista influenciou os moldes da política da União Europeia em uma questão

inicialmente compreendida dentro das preocupações do Direito Internacional dos Direitos
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Humanos, uma vez que, se tratando de seres humanos, cabe às políticas primarem pela

garantia e defesa dos direitos das vítimas do tráfico.

Adicionalmente, cabe observar que, ao estudar tais políticas a partir da aprovação

do bloco ao Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em

Especial Mulheres e Crianças, em 2006, a pesquisa apresenta um marco temporal importante,

pois, sendo o Protocolo o primeiro instrumento universal a tratar todos os aspectos do tráfico

de seres humanos, especialmente mulheres e crianças, a adesão da União Europeia a ele

indica um guia básico sobre os fatores primordiais aos quais as políticas de seus signatários

devem considerar ao tratar do tema.

Neste sentido, já se observa que, como preâmbulo do Protocolo, é recomendado

que signatários devam implementar medidas tanto de prevenção ao tráfico e punição àqueles

que cometerem o crime, quanto de proteção às vítimas, apresentando o viés humanitário da

questão, mas também abordando a necessidade de medidas de segurança para o combate ao

crime organizado referido, como definido pelo documento:
The States Parties to this Protocol, Declaring that effecttive action to prevent and

combat trafficking in persons, especially women and children, requires a

comprehensive international approach in the countries of origin, transit and

destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the

traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their

internationally recognized human rights. (ONU, 2000, p. 1)

Aliado a isso, vale destacar o perfil do Parlamento Europeu e do Conselho

Europeu, que dividem a competência de legislar sobre temas relacionados ao tráfico de seres

humanos na União Europeia. Sendo o único órgão da União Europeia com seus membros

eleitos diretamente pelos eleitores dos Estados-membros, o Parlamento Europeu apresenta-se

como um fórum, composto por 705 membros, para a tomada de decisões e debate político, a

fim de representar os interesses legislativos da sociedade, proteger o perfil democrático das

demais instituições da União Europeia e atuar em prol dos direitos humanos (EUROPEAN

PARLIAMENT, [s.d]). Enquanto isso, o Conselho Europeu é compreendido como uma

instituição do bloco responsável por definir as prioridades e direção da política geral da União

Europeia, não atuando como um dos órgãos legislativos do bloco, mas sim definindo sua

agenda (EUROPEAN COUNCIL, [s.d]).

Assim, tomando decisões em nome dos propósitos citados, ambas instituições já

apresentaram historicamente ações de securitização da pauta de direitos humanos. Como

apontado por Buzan, Wæver e Wilde, a construção da lógica do Parlamento Europeu foi feita,

em parte, atrelada à ideia de que a proteção dos direitos humanos é um valor europeu ligado à
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securitização. Para explicar tal pensamento, nota-se que ao criticarem as demais instituições

do bloco por não se mobilizarem o suficiente na pauta de direitos humanos no campo da

política externa, os parlamentares defendem que a instauração da segurança interna de seus

Estados-membros, em último caso, depende do estado de lei e respeito aos direitos humanos,

atribuindo um perfil missionário à segurança.

Adicionalmente, observa-se que ao tentar conduzir a política externa focada nos

direitos humanos desta forma, o Parlamento Europeu constrói uma lógica securitária que

procura definir o objeto específico ameaçado como ligado à Europa, realizando uma busca

ampla de áreas prioritárias nas quais se procura encontrar questões próximas da população,

isso é, questões concretas sobre as quais as pessoas podem reconhecer o valor da ação da

União Europeia (BUZAN, WÆVER, WILDE, 1998).

Nisso, a abordagem à questão do tráfico de seres humanos pelo Protocolo,

incluindo combate e punição dos envolvidos no tráfico, e traços de securitização da pauta de

direitos humanos pela União Europeia se aliam, devendo ser analisada a possível influências

destes na construção dos compromissos legislativos e jurídicos do bloco a partir de 2006.

Compartilhando a tomada de decisões da União Europeia, o regime de tomada de

decisão do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu diferem. Enquanto o Parlamento

aplica o sistema de maioria absoluta para votações dos integrantes nas temáticas debatidas, o

Conselho utiliza a ponderação de votos na maioria das questões analisadas, exceto nove temas

específicos que necessitam de decisão unânime, estando entre as questões a imigração,

legislações nacionais e barreiras alfandegárias (KOCHI, 2019). Entretanto, desde o Tratado de

Maastricht – responsável por delinear o molde da União Europeia, sendo assinado em 1992

pelos Estados-membros – diferentes pontos de representatividade e relevância de atuação

entre as organizações do bloco foram levantadas, levando a União Europeia a implementar

outros tratados complementares, a fim de gerar maior equilíbrio entre suas instituições.

Com isso, diante de contestações do Parlamento Europeu sobre o predomínio do

Conselho Europeu como instituição central na construção das decisões da União Europeia,

foram criados o Tratado de Funcionamento da União Europeia e o Tratado de Lisboa, em

2006, responsável por editar o Tratado da União Europeia e o Tratado que Institui a

Comunidade Europeia, proporcionando ao Parlamento, enquanto legislador, uma posição de

maior igualdade com o Conselho em diferentes domínios antes não contemplados, como a

definição do orçamento da UE e políticas do setor de Justiça e de Assuntos Internos

(EUROPEAN PARLIAMENT, [s.d]).
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Após tais mudanças, analisando especificamente a questão da imigração e tráfico

de seres humanos, o Tratado da União Europeia e o Tratado de Lisboa passam a atribuir

competências aos Estados-membros sobre seus controles de fronteiras e segurança nacional,

sendo regulamentadas no art. 3º do Tratado da União Europeia e no art. 1º do Tratado de

Lisboa. Adicionalmente, para especializar a atuação da União Europeia no tema, é criada a

Frontex, agência responsável por criar, promover e coordenar a gestão das fronteiras

europeias (FRONTEX, [s.d]), sendo também responsável por apoiar Estados-membros em

situações de incidentes relativos à imigração, como inserido no âmbito de Controles nas

Fronteiras, Asilo e Imigração do Tratado de Lisboa, configurando um elo entre o tema de

asilo ao tema de combate ao crime organizado pelo Tratado.

Posto isso, seguindo o conceito de gestão integrada de fronteiras aplicado pelo

bloco, a Frontex passa a atuar aliada à outras duas agências já estabelecidas pelo Tratado de

Maastricht, sendo elas a Europol (European Police Office) e a Eurojust (European Union

Agency for Criminal Justice Cooperation). A partir desta atuação conjunta, a coordenação da

temática de fronteiras passa a ser realizada por uma visão securitarista, abordando temas

transversais a ela, como imigração e tráfico de seres humanos. Esse processo é evidenciado no

relatório conjunto da Frontex, da Europol e da Eurojust em que é afirmado que a União

Europeia esta suscetível à ameaças como terrorismo, imigração em massa, imigração ilegal e

crime de tráfico de seres humanos (AZEVEDO, 2017). Assim, nota-se que o relatório

elaborado por agências responsáveis pela segurança e questões fronteiriças do bloco europeu

passa a incluir pautas relativas aos direitos humanos, como imigração e tráfico de seres

humanos, como uma ameaça existencial aos Estados-membros da mesma forma que o

terrorismo e crimes organizados são apontados, securitizando a pauta.

Dessa forma, considerando todo aparato organizacional construído pela União

Europeia para tratar de temas fronteiriços, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu

passam a adotar atos legislativos de combate a migração clandestina e tráfico de seres

humanos, entretanto, a falta de um consenso sobre a distinção entre estas modalidades ainda

dá margem para diferentes interpretações e medidas, dependendo da situação. Como definido

pelo próprio Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em

Especial Mulheres e Crianças, o tráfico de seres humanos consiste em:
“Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer,

harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other

forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a

position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to
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achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose

of exploitation. Exploitation shall include. at a minimum, the exploitation of the

prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or serv

ices, slavery or practices similar to slavery. servitude or the removal of organs.

(ONU, 2000, p. 2)

Neste sentido, ao definir o ato de tráfico de seres humanos, o Protocolo visa

apresentar diretrizes e parâmetro único para a devida adoção de medidas legislativas de seus

signatários quanto à questão de combate ao tráfico de seres humanos. Porém, ao observar as

Diretivas do Parlamento e do Conselho Europeu sobre o tema, percebem-se certas fragilidades

na concepção de termos, como o caso da Diretiva 2009/52/CE. Estabelecendo sanções e

medidas para que Estados-membros do bloco europeu atuem sobre empregadores com

pessoas em situação irregular, a fim de combater a imigração ilegal, a Diretiva não apresenta

uma definição clara sobre imigração irregular, dependendo da interpretação de cada

Estado-membro e da forma com a qual imigrantes ultrapassam as fronteiras destes Estados.

Com isso, a classificam relativa a imigrantes passa a depender da forma com a qual o Estado

receptor percebe a possibilidade de ameaça advinda da situação, configurando um sistema de

insegurança legislativa e de fragilidade de proteção ao indivíduo, assim como um processo

falho na diferenciação entre as modalidades de migração irregular e tráfico de seres humanos

(AZEVEDO, 2017).

Entretanto, a partir de 2011, novos atos são implementados, dando maior

configuração aos compromissos assumidos pela União Europeia para o combate ao tráfico de

seres humanos. A começar pela Diretiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, a Diretiva

procurou ampliar o conceito de tráfico de pessoas, considerando as recentes adaptações e

formas de exploração. Neste sentido, passou-se a considerar inclusivamente o casamento

forçado como uma forma de exploração passível de ser incluída na concepção de tráfico de

seres humanos, considerando uma perspectiva de gênero (UNIÃO EUROPEIA, 2011). Porém,

ainda que implementado legislativamente pela Diretiva, a forma específica de exploração

citada não chegou a ser incluída no rol de modalidade de exploração do art. 160 do Código

Penal da União Europeia, demonstrando ser uma iniciativa incompleta.

Enquanto isso, em 25 de outubro de 2012, o Parlamento e Conselho Europeu

instauraram a Diretiva 2012/29/UE, que impôs sobre os Estados-membros do bloco europeu a

responsabilidade de criar um estatuto para as vítimas do crime organizado em questão, a fim

de permitir que tais indivíduos participem do processo penal, garantindo maior protagonismo

e visibilidade, tendo direito à informação, apoio e proteção adequados. Com isso, a Diretiva
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impõe uma mudança importante na lógica do sistema de justiça, retirando a vítima do crime

da posição de espectador durante o processo penal, apresentando uma nova tarefa aos

Estados-membros em mapearem o papel da vítima em todas as fases do processo.

Também cabe destacar que, durante todo o processo de construção dos

compromissos legislativos e jurídicos pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, a

modalidade de exploração sexual foi contemplada nas Diretivas e abordagens, mantendo sua

menção em disposições sobre a garantia de direitos e proteção de vítimas, como o art. 7 da

Diretiva 2011/36/UE, que compreende:
Os Estados-Membros devem atender às vítimas com necessidades especiais, caso

essas necessidades resultem, em especial, de uma eventual gravidez, do seu estado

de saúde, de deficiência, de distúrbios mentais ou psicológicos de que sofram, ou de

terem sido alvo de formas graves de violência psicológica, física ou sexual. (UNIÃO

EUROPEIA, 2011, p. 8)

Adicionalmente, o recorte feito pelo Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e

Punição do Tráfico de Pessoas, centralizando a pauta em mulheres e crianças, reconhece a

existência de uma tendência entre as modalidades de exploração e perfil de vítimas, sendo a

exploração sexual o objetivo mais recorrente do crime de tráfico e as mulheres e crianças os

indivíduos em situação de maior vulnerabilidade e suscetibilidade a sofrerem com o crime.

Dessa forma, evidencia-se que o modelo de construção e implementação de atos para o

combate ao tráfico de seres humanos tanto definido no Protocolo, quanto adotado pela União

Europeia, contemplou o segmento da exploração sexual do crime. Todavia, ainda que os atos

e processos apresentados indiquem um avanço gradual na pauta, a fim de contemplar maior

proteção e direitos às vítimas do crime, cabe observar como Estados-membros se adaptaram

às disposições presentes nas Diretivas, Tratados e Protocolo aderidos pela União Europeia.

Para isso, são estudados documentos das ONGs antitráfico “La Strada International” e

“Anti-Slavery International”, atuantes nos países da União Europeia, visando observar a

efetividade da implementação dos atos normativos apresentados pelo Parlamento e Conselho

Europeu.

Tendo a La Strada International sido a única organização que discutia o tráfico de

seres humanos direcionado exclusivamente à exploração sexual no período de sua criação, em

1995, a ONG antitráfico atua até hoje no monitoramento e atuação de proteção às vítimas do

tráfico de pessoas, observando as diferentes modalidades de exploração originadas do crime

de tráfico. Composta por oito ONGs independentes, entre suas ações, a La Strada busca a
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prevenção do tráfico de seres humanos focando primordialmente em mulheres da Europa

Central e Oriental (RABELLO, 2019).

À vista disso, analisando as dificuldades e efetividade das políticas da União

Europeia, a ONG reconheceu em seu Plano Estratégico 2021-2025, publicado em 2021, que

os últimos 25 anos de trabalho antitráfico foram marcados por avanços no campo, com a

adoção de uma legislação internacional, incluindo o Protocolo Relativo à Prevenção,

Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, da ONU, bem

como a Convenção Européia de Ação contra o Tráfico de Seres Humanos em 2005 e em 2011

a Diretiva 2011/36/EU. Além disso, a análise da organização menciona que a implementação

de leis internacionais e da UE obrigam Estados-membros do bloco europeu a tomar medidas

efetivas de combate ao tráfico de seres humanos, objetivando a proteção dos direitos daqueles

que se tornaram vítimas, além de reconhecê-las como portadoras de direitos.

Entretanto, ainda que haja um significativo avanço no campo, também é

observado que o acesso ao apoio às vítimas atualmente está intensamente conectado ao

sistema de justiça criminal e ao êxito da acusação dos perpetradores. Neste sentido, o acesso à

proteção, apoio e assistência oferecidos às vítimas acaba sendo limitado, caso estas não

possam ou não queiram cooperar com as autoridades ou caso o procedimento criminal tenha

sido interrompido ou não iniciado. Adicionalmente, as diferentes concepções sobre quem se

qualifica como vítima do tráfico pelas Estados-membros da União Europeia dificulta a

efetividade e conformidade de aplicação de uma única diretriz sobre a questão, havendo casos

em que as vítimas são registradas apenas como tal, caso concordem em cooperar com as

autoridades e processo contra os responsáveis pelo tráfico (LA STRADA

INTERNATIONAL, 2021). Finalizando a menção aos estudos da organização, vale destacar

que, conforme seu Relatório Anual de 2014, a Diretiva 2011/36/UE já transposta pelos

Estados-membros ainda não havia sido implementada em sua totalidade pela legislação

nacional dos países até 2014 e, quando foram, acabaram não sendo utilizadas na prática

(RABELLO, 2019).

Complementando a análise, cabe observar como a ONG Anti-Slavery

International também avalia o tema de tráfico de seres humanos na União Europeia.

Direcionando-se às áreas de advocacia, pesquisa e capacitação, bem como de proteção dos

direitos de vítimas traficadas, primordialmente no Reino Unido, a organização reconhece a

necessidade de mudanças na legislação e instrumentos fundamentais que garantam a proteção

de vítimas traficadas, assim como intensificação do envolvimento da ONG como especialista
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em nível internacional, especialmente em relação à União Europeia e às diferentes agências e

instituições das Nações Unidas (ANTI-SLAVERY, 2018).

Por fim, diante dos dados e análises apresentados na pesquisa, nota-se que os

compromissos criados e adotados pelo Parlamento Europeu e Conselho Europeu diante da

temática de combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual apresentaram um

perfil securitarista que antecedeu à aprovação da União Europeia ao Protocolo Relativo à

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, da

ONU, em 2006, já indicando a questão como uma ameaça existencial à segurança e controle

de fronteiras do bloco em seu Tratado de Maastricht, em 1992.

Ainda assim, ao longo da construção do modelo europeu para o combate ao crime

do tráfico de pessoas a partir de 2006, foi observado que a pauta mostrou pontos de avanço e

também de preocupação quanto à garantia de proteção aos direitos das vítimas. Quanto aos

pontos de preocupação, a atuação conjunta das agências Frontex, Europol e Eurojust no

processo de coordenação de fronteiras passou a contemplar pautas relativas a imigração e

tráfico de seres humanos no mesmo bojo de pautas ligadas ao narcotráfico e terrorismo,

evidenciando uma continuidade da securitização da questão.

Entretanto, ao observar o avanço e conteúdo das Diretivas implementadas pelo

Parlamento Europeu e Conselho Europeu, fica evidente que o aparato legal e institucional do

bloco avançou nas disposições, dando maior relevância e poder de atuação às vítimas em

processos penais, além de oferecer maior proteção e ampliação das modalidades de

exploração, adaptando-se às movimentações e mudanças do crime de tráfico de seres

humanos. Todavia, ao impor maior responsabilidade sobre os Estados-membros sem definir

diretrizes básicas de como cada país deve implementar as Diretivas apresentadas em seus atos

legislativos nacionais, os compromissos de proteção às vítimas da União Europeia ficam

suscetíveis à interpretação e à adaptação por cada Estado, possibilitando ações distintas e

desalinhadas entre os Estados-membros.

2 JUSTIFICATIVA

O estudo referente a forma com a qual o Parlamento Europeu e o Conselho

Europeu compreendem e constroem os compromisso legislativos e jurídicos da União

Europeia para o combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual, a partir das

perspectivas securitária e humanitária, fornece importante conhecimento para os campos da

Segurança Internacional e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, uma vez que, ao se



11

compreender o problema contemporâneo do tráfico de seres humanos, a presente investigação

estará contribuindo para gerar maior conteúdo intelectual acerca de um dos crimes

organizados transnacionais mais rentáveis da atualidade, assim como a forma com a qual a

União Europeia compreende a temática pelo viés da proteção de seus Estados-membros e

pelo viés da proteção das vítimas do crime.

Assim, com o recorte temporal de 2006 – momento em que houve a aprovação do

bloco ao Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em

Especial Mulheres e Crianças, da ONU – até a atualidade, a pesquisa proporciona um estudo

documental e crítico acerca de políticas direcionadas ao tema, a partir de produção e atuações

de diferentes atores, como entidades da própria UE e ONGs antitráfico, proporcionando uma

visão ampliada para os estudos produzidos até o momento sobre a questão.

Portanto, observa-se que a motivação da pesquisa é de ordem intelectual, sendo

motivada pelo que se deseja saber acerca do perfil dos compromissos do bloco quanto ao

combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual, observando o possível

fenômeno da securitização em uma temática de importante valor humanitário. Com isso, a

investigação oferece maior entendimento sobre o modelo e aderência das políticas da União

Europeia quanto ao tema e, principalmente, elucida se tais políticas garantem realmente a

proteção e os direitos às vítimas do tráfico ou se visam a proteção de seus Estados-membros

através do modelo securitário ou ambos.

3 OBJETIVOS

Considerando a importância em compreender sobre o combate ao tráfico de seres

humanos para exploração sexual tanto pela perspectiva da Teoria da Securitização quanto

pela perspectiva do Direito Internacional dos Direitos Humanos – assim como sobre a forma

com a qual as políticas específicas da União Europeia sobre o tema lidam com a proteção às

vítimas do tráfico – a pesquisa tem como objetivo geral descrever e analisar, a partir de

documentos oficiais do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, além de documentos de

ONGs antitráfico atuantes na União Europeia, as particularidades das políticas de combate ao

tráfico de pessoas para exploração sexual do bloco, visando pormenorizadamente:

I. Identificar a natureza e definir os principais compromissos legislativos e

jurídicos da União Europeia para o combate ao tráfico de seres humanos para

exploração sexual.
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II. Verificar e investigar a aderência de tais compromissos assumidos pelo bloco

por parte de seus Estados-membros.

III. Analisar, a partir da contextualização do tema, as políticas de combate ao

tráfico de seres humanos do bloco pelas perspectivas teóricas da Securitização

e dos Direitos Humanos.

IV. Explicar, considerando as evidências, o perfil dos compromissos assumidos

pela União Europeia quanto ao combate ao tráfico de seres humanos para

exploração sexual, se são respeitados, se apresentam falhas e por quê.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Sendo o combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual uma questão

potencialmente relativa tanto à segurança do Estado, por se tratar de um crime organizado,

quanto à proteção de direitos humanitários do indivíduo, por se referir a violação de direitos

humanos de vítimas traficadas, a pesquisa apresenta como temática as políticas e

compromissos da União Europeia em combater o tráfico de pessoas para exploração sexual,

analisando a problemática a partir de duas visões teóricas: Direitos Humanos e Teoria da

Securitização.

Assim, a fim de tornar a busca científica possível, os dados de estudo coletados

seguirão os procedimentos bibliográfico, documental e de estudo de caso. Além disso,

objetivando-se abordar a problemática de forma qualitativa e caráter descritivo e explicativo,

a investigação focará em compreender a construção dos compromissos internos e

internacionais da União Europeia para o combate ao tráfico de seres humanos para exploração

sexual e sua relação com as teorias securitária e humanitária a partir de 2006, momento em

que houve a aprovação do bloco ao Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do

Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, da ONU.

A partir do modelo descritivo, serão diferenciadas as concepções terminológicas

entre vítimas do tráfico, refugiados e imigrantes, conforme definição atribuída pelo Protocolo

Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e

Crianças. Adicionalmente, serão especificadas as propriedades estruturais do Parlamento

Europeu e do Conselho Europeu, assim como de seus documentos oficiais relativos ao

combate ao tráfico de seres humanos, focando primordialmente na Diretiva 2011/36/EU e na

Diretiva 2012/29/EU.
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O motivo da análise documental de tais Diretivas se dá, pois, a normativa de 2011

representou a definição das infrações penais e das sanções sobre o tráfico de seres humanos,

considerando uma perspectiva de gênero, a fim de reforçar a prevenção desse crime

organizado e a proteção de suas vítimas. Enquanto isso, a Diretiva de 2012 indicou um

avanço importante sobre a representatividade e relevância do papel das vítimas do tráfico no

processo de combate ao crime, por visar garantir que tais vítimas beneficiem de apoio,

informação e proteção adequados, além de permitir sua participação no processo penal. Após

explicar tais conceitos e documentos, se verificará a aderência desses compromissos

assumidos pelo bloco por parte de seus Estados-membros, a partir da análise de materiais

secundários, como artigos e dissertações acadêmicas relacionados à questão.

Concluindo esta etapa, com os dados coletados, será avaliada a relação da Teoria

da Securitização e do Direito Internacional dos Direitos Humanos com os compromissos

assumidos pelo bloco em prol do combate ao tráfico de seres humanos, assumindo à pesquisa

um perfil explicativo, propondo responder se a construção legislativa e jurídica da União

Europeia, de 2006 até a atualidade, seguiu os preceitos determinados pelo Protocolo Relativo

à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças e

se modelo normativo do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu apresentou

características do fenômeno securitário. Para isso, os livros “Security: a New Framework For

Analysis” (BUZAN, WÆVER, WILDE, 1998) e “International Law and New Wars”

(CHINKIN, KALDOR, 2017) serão utilizados para compreender a Teoria da Securitização e

seu processo de judicialização. Já quanto ao tema de proteção dos Direitos Humanos, serão

considerados os livros “Not enough – Human Rights in an Unequal World” (MOYN, 2018),

“Os Direitos Humanos como Tema Global” (ALVES, 2003) e a própria “Declaração

Universal dos Direitos Humanos” (ONU, 1948).

Dando continuidade ao estudo explicativo da problemática, também serão

abordados documentos das ONGs antitráfico atuantes na União Europeia “La Strada

International” e “Anti-Slavery International”, a fim de compreender suas atuações e

limitações na pauta, assim como construir considerações relevantes sobre a realidade jurídica

e legal do combate ao tráfico de seres humanos pelo bloco, a partir de dados e análises

divulgados pelas ONGs. Por fim, objetivando apresentar dados numéricos e proporcionar

maior base quantitativa para a investigação, serão consideradas as edições de 2018 e de 2020

do “Global Report on Trafficking in Persons” (UNODC), observando os dados monitorados e

compilados pelos relatórios sobre o tráfico de seres humanos em âmbito internacional e as

particularidades do tema especificamente nos Estados-membros da União Europeia.
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5 PLANO DE TRABALHO

Com relação ao plano de trabalho proposto para o desenvolvimento do tema e

suas diferentes dimensões, a pesquisa será estruturada em:

1. Introdução

2. Conceitualização

2.1. Tráfico de seres humanos, imigrantes e refugiados

2.2. Distinção e papel do Parlamento Europeu e Conselho Europeu

3. Tráfico de seres humanos para exploração sexual no âmbito da União Europeia

3.1. Contextualização e apresentação de dados

3.2. Políticas e compromissos de combate ao tráfico de seres humanos aderidos pelo

bloco

3.3. Cumprimento legislativo e jurídico de Estados-membros diante dos compromissos

de combate ao tráfico de seres humanos pela União Europeia

3.4. Construção de uma ameaça e securitização do pensamento sobre combate ao

tráfico de seres humanos

4. ONGs antitráfico na União Europeia

4.1. Ações e limitações de atuação

4.2. La Strada International e Anti-Slavery International: Estudos produzidos sobre o

combate ao tráfico de seres humanos pelo bloco

5. Considerações Finais

6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Quanto à organização e cronograma para execução da pesquisa, serão

consideradas as seguintes etapas e seus períodos de realização:

1. Coleta e análise bibliográfica

2. Alinhamento da pesquisa com o orientador

3. Estudo e fichamento das referências bibliográficas

4. Redação dos objetivos, material e métodos e justificativa

5. Redação da introdução

6. Redação do desenvolvimento e conclusão

7. Redação do resumo, referencial bibliográfico, apêndices e anexo

8. Revisão do orientador

9. Ajustes e redação final
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10. Qualificação e defesa da dissertação

Meses Atividade

Março - Abril (1º ano) 1. Coleta e análise bibliográfica

2. Alinhamento da pesquisa com o orientador

Maio - Julho (1º ano) 3. Estudo e fichamento das referências bibliográficas

Agosto (1º ano) 4. Redação dos objetivos, material e métodos e justificativa

8. Revisão do orientador

Setembro - Dezembro
(1º ano)

5. Redação da introdução

Janeiro - Julho (2º ano) 6. Redação do desenvolvimento e conclusão

8. Revisão do orientador

Agosto (2º ano) 7. Redação do resumo, referencial bibliográfico, apêndices e

anexo

Setembro - Outubro (2º
ano)

8. Revisão do orientador

9. Ajustes e redação final

Novembro (2º ano) 10. Qualificação e defesa da dissertação
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