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SIMPÓSIO ONLINE No 67 
 

Simpósio: 

 

O TRÁFICO DE PESSOAS E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS SOB A 

PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Alexandre Sanches Cunha 

Vinculação Institucional: INPPDH - Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos 

Humanos 

Resumo Curricular: Advogado Criminalista. Professor Universitário e Curso de preparação 

para carreiras jurídicas. Bacharel em Direito pela PUC – Campinas. Bacharel em Filosofia 

pela UNICAMP. Especialista em Direito Penal pela PUC-Campinas. Mestre em Filosofia pela 

UNICAMP. Doutorando em Linguística pela UNICAMP 

 

Nome do Coordenador 2: Victor Augusto Estevam Valente 

Vinculação Institucional: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-

CAMPINAS) 

Resumo Curricular: Pós-doutorando em Democracia e Direitos Humanos pelo Ius Gentium 

Conimbrigae da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Doutorando em Ciências 

Jurídico-Criminais e Professor Pesquisador Visitante (Visiting Researcher) da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, este no período de 9 de agosto a 5 de novembro de 2021. 

Doutor e Mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP). Especialização em Direito Penal Econômico pelo Instituto de Direito Penal 

Econômico e Europeu da Universidade de Coimbra. Professor Titular de Direito Penal e 

Processual Penal da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(PUC-CAMPINAS). Coordenador do curso de Especialização em Criminologia, Direito Penal 

e Processual Penal e dos Cursos de Extensão em Compliance e Proteção de Dados Pessoais da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-CAMPINAS). Possui Certificação 

Internacional em proteção de dados pessoais pela EXIN em Privacy and Data Protection 

Essentials. Advogado e parecerista 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 
O enfrentamento do tráfico de pessoas pressupõe a integração entre a Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e os tratados internacionais sobre 

direitos humanos. Desde o limiar do século XX até o presente, variados Protocolos de 

importância foram consagrados, a exemplo do “Protocolo sobre Tráfico de Pessoas” adicional 

à Convenção de Palermo, embora os debates sobre essa criminalidade só tenham evoluído à 

luz da normativa internacional sobre os direitos humanos. Porém, umas das problemáticas que 

ainda se coloca diz respeito à proteção e à concretização mais efetiva dos direitos das vítimas 

(diretas e em potencial). Assim, este simpósio tem por objetivo ventilar debates acerca da 

prevenção e da repressão do tráfico de pessoas na perspectiva dos direitos humanos, em 

particular dos direitos das vítimas, tanto em nível das legislações nacionais, como do quadro 

legal europeu e dos sistemas regionais de direitos humanos. Propõe-se a discussão conceitual 

do tráfico de pessoas assentado na ideia de vulnerabilidade, distinguindo-o da migração 

irregular e do contrabando de pessoas. Indaga-se sobre a valoração do consentimento da 

vítima em casos práticos. Avalia-se sobre os mecanismos de accountability e a 

intersetorialidade nas políticas públicas destinadas à proteção das vítimas. Reflete-se sobre as 

formas de cooperação legal e internacional, tal como a entrega vigiada da vítima. Discute-se o 
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tráfico de pessoas como uma criminalidade organizada e multidimensional, que amplia a 

vulnerabilidade à medida que envolve o lenocínio, a imigração ilegal, a remoção de órgãos, o 

trabalho análogo à escravidão, a servidão, entre outros. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

 

 


