
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO fls.1/12 

APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 2003.35.00.010690-9/GO 
 

TRF-1ª REGIÃO/IMP.15-02-04 C:\Users\tr25306es\Downloads\200335000106909_2.doc 
C-06 

RELATÓRIO 

O EXMO SR. JUIZ TOURINHO NETO (RELATOR): 

1. Trata-se de apelação criminal interposta por LILIAN APARECIDA SILVA contra sentença 
proferida pelo Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Goiás/GO, Alderico Rocha Santos, que 
a condenou à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no 
art. 231, caput, do Código Penal. 

2. Narra a denúncia que (fls. 02/04): 

“[...] Consta do inquérito policial incluso que as denunciadas promoveram 
fraudulentamente e com finalidade de lucro a saída do Brasil de ELIANE 
ROSENA BATISTA e DANIELE MARIA DE CASTRO para exercerem a 
prostituição em Portugal. 

Segundo apurado, a denunciada Lílian Aparecida da Silva, residente em 
Goiânia, apresentou ELIANE e DANIELE à denunciada Maria Tereza da Silva 
Lopes, que ofereceu a elas emprego em restaurante de sua propriedade, 
situado em Portugal. 

Antes da viagem, a denunciada Lílian Aparecida da Silva providenciou a 
retirada do passaporte de ELIANE e DANIELE, bem como as acompanhou, 
juntamente com a co-ré, à lojas situadas no Setor Campinas, em Goiânia, 
para adquirirem roupas a serem usadas na viagem. 

Prosseguindo na execução de seu desiderato, no dia 30 de março de 2001, 
Maria Tereza da Silva Lopes embarcou, levando ELIANE e DANIELE, com 
destino a Zurique/Suíça – a fim de encobrir o verdadeiro objetivo da viagem 
(exercício da prostituição) – e, de lá, seguirem de táxi para Portugal. Todas as 
despesas efetuadas, incluindo as feitas no Brasil, cujo montante importou em 
U$ 2.000,00 (dois mil dólares), foram custeadas pela denunciada Maria 
Tereza. 

Em Portugal, ELIANE e DANIELE foram forçadas a trabalhar como prostitutas 
na boate “Dama da Noite”, de propriedade de Vitor Manuel, localizada em 
Espinhoso, Conselho de Bragança em Portugal. Os valores recebidos pelas 
aliciadas com a atividade sexual, dos quais recebiam apenas pequena 
parcela, eram entregues a Maria Tereza para pagamento de diversas 
despesas (alugueis, alimentação, etc), além do ressarcimento dos gastos com 
a viagem já mencionados. 

Tal situação perdurou por cerca de 02  (dois) meses, até que autoridades 
policiais portuguesas, em operação destinada a investigar tráfico de armas e 
prostituição no referido estabelecimento, encontraram ELIANE e DANIELA, 
que posteriormente foram repatriadas (06.07.2001). [...]”. 

3. Pela decisão de fls. 276, o processo foi desmembrado em relação à ré Maria Tereza da 
Silva Lopes. 

4. O MM. Juiz a quo entendeu que a materialidade está comprovada pelos documentos de fls. 
13/17, 24/25 e 49/66. Disse que a autoria está demonstrada pelos depoimentos judiciais das vítimas 
(fls. 192/193 e 194/195) e pelo testemunho de Gerlan de Souza Dourado (fls. 248/249).  

Afirmou que não procede a alegação de inexistência do dolo, eis que a própria acusada já 
esteve por 02 (duas) vezes em Portugal e sabia das atividades exercidas por sua irmã nesse País. 
Todavia, entendeu que não houve fraude por parte das acusadas, pois as vítimas não viajaram 
iludidas a respeito das atividades que iriam exercer em Portugal.  
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Também entendeu que não restou evidenciado que a acusada tenha obtido vantagem 
patrimonial em razão da conduta que lhe foi imputada, para lhe ser imposta a pena de multa, na 
forma do §3º do art. 231 do Código Penal. Diante disso, concluiu pela condenação da ré (fls. 
285/296). 

5. Em Apelação, Lílian Aparecida Silva alega, em preliminar, que o recurso é tempestivo, 
tendo em vista que a sentença penal condenatória foi proferida no dia 09/02/2007 (sexta-feira) e o 
recurso foi protocolado no dia 21/05/2007 (segunda-feira), considerando que o prazo recursal é 
contado em dobro para os membros da Defensoria Pública da União.  

Assevera que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo, pois o fato de ter 
acompanhado as vítimas na retirada de passaporte para Portugal e na compra de roupas não 
demonstra: que tinha a intenção de promover ou facilitar a saída delas do território nacional, para 
exercerem a prostituição no estrangeiro; que tenha fornecido dinheiro, papéis, passaporte etc.; que 
tenha se beneficiado com essa conduta; que tinha conhecimento das reais ocupações de sua irmã 
no exterior, tanto que foi atestado no Relatório de Missão Policial (fl. 71), elaborado após execução 
de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo juízo competente, que não havia nada que a 
relacionasse com o exercício da prostituição no exterior. Assim, alega que deve ser absolvida, por 
ausência do dolo.  

Aduz que, em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita, não pode ser condenada ao 
pagamento de custas, na forma do art. 804 do CPP. Afirma que a pena restritiva de direito, de 
prestação pecuniária, encontra-se exacerbada, razão pela qual requer sua substituição pela pena de 
prestação de serviços à comunidade, ou a sua redução, visto que nunca foi presa, é primária e tem 
dependentes que necessitam de seu auxílio. Diante do exposto, requer sua absolvição, ou a 
diminuição da pena de prestação pecuniária, ou sua substituição pela pena de prestação de serviços 
à comunidade (fls. 305/314). 

6. Em Contra-Razões, o Ministério Público Federal alega que a conduta da acusada não é 
atípica, pois se subsume ao núcleo “facilitar” do tipo previsto no art. 231 do CP, como afirmou o Juízo 
a quo. Alega que a materialidade e autoria restaram comprovadas por todo o conjunto probatório 
contido nos autos, em especial pelos depoimentos das vítimas (fl. 192 e 194), tendo sido 
demonstrado que o papel da acusada consistia em auxiliar as vítimas a retirar o passaporte em 
Goiânia, comprar passagens para exercerem a prostituição em Portugal, sendo ressarcidas, 
posteriormente, à Maria Tereza, as despesas de viagem.  

Assevera que a isenção das custas judiciais deve ser requerida ao Juízo da Execução, que 
poderá aferir a impossibilidade de satisfação delas. Alega que a pena pecuniária imposta não deve 
ser modificada, eis que fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade substituída, 
que também foi fixada um pouco acima do mínimo. Requer o não provimento da apelação (fls. 
321/328). 

7. Nesta instância, o Ministério Público Federal, pelo Procurador Regional da República 
Carlos Alberto C. de Vilhena Coelho, opina pelo conhecimento e não provimento da apelação (fls. 
332/339). 

8. É o relatório. 

9. Ao eminente Revisor em 17/06/2008. 
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VOTO 

O EXMO. SR. JUIZ TOURINHO NETO (RELATOR): 

1 - Breves considerações sobre o tráfico internacional de pessoas. 

O tráfico internacional de mulheres e crianças movimenta, anualmente, cerca de nove 
bilhões de dólares, perdendo, tão-somente, em lucros para o tráfico de drogas e o contrabando de 
armas, de acordo com os dados do Escritório da ONU para Controle de Drogas e Prevenção do 
Crime - ODCCP. 

Segundo Damásio de Jesus (in Tráfico Internacional de Mulheres e Crianças – Brasil,  
São Paulo: Saraiva, 2003, p. XXIV), as causas do tráfico internacional de seres humanos são várias, 
destacando-se as seguintes: ausência de direitos ou baixa aplicação das regras internacionais de 
direitos humanos; discriminação de gênero; violência contra a mulher; pobreza; desigualdade de 
oportunidades e de renda; instabilidade econômica; guerras; desastres naturais e instabilidade 
política. 

Nos últimos 100 anos, o Brasil passou da condição de país de destino para a de país 
fornecedor do tráfico internacional de mulheres e crianças, sendo, no caso das primeiras, sobretudo, 
para fins de exploração sexual. 

Conforme a Fundação Helsinque para os Direitos Humanos, 75 mil brasileiras estão, 
atualmente, envolvidas no mercado sexual na União Européia. As rotas de tráfico se espalham, 
principalmente, pelos Estados de Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Bahia, 
Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Ceará, tendo como destino a Espanha, 
Alemanha, Suíça, Israel, Paraguai, Holanda, Japão, Portugal e França. Nesses países, são 
submetidas à exploração sexual em condições semelhantes ao trabalho forçado.  

Geralmente, as aliciadas são mulheres pobres, com idade entre 14 e 25 anos. São 
enganadas por donos de boates, hotéis, de agências de modelo e até taxistas, com promessas de 
emprego, de ganho fácil, de melhoria de condições de vida no exterior, e, assim, terminam, na 
realidade, prisioneiras, obrigadas a pagar pelas passagens, alimentação e moradia. Endividadas e 
com os passaportes apreendidos pelos traficantes, não conseguem escapar desse infortúnio, 
prisioneiras de redes internacionais de prostituição. 

O aliciamento pode ainda ocorrer de boca em boca, por intermédio de mulheres que 
foram traficadas para trabalhar em boates no exterior e retornam com a incumbência de fornecer 
vítimas ao negócio. Há casos em que os aliciadores procuram, inclusive, o consentimento dos 
próprios familiares para o início da empreitada, não revelando, porém, os detalhes sórdidos e 
perigosos da “oportunidade” oferecida. 

Ainda que tenham a oportunidade de escapar de seus algozes, muitas não procuram 
ajuda por medo de represálias, de serem tratadas como criminosas ou com receio da repatriação. 
Assim, submetem-se ao exigido por seus exploradores, podendo ser estupradas, agredidas e 
drogadas. 

Afirma Damásio de Jesus (in Tráfico Internacional de Mulheres e Crianças – Brasil,  
São Paulo: Saraiva, 2003, p. 07) que: 

As redes globais de OSCs, integradas às iniciativas de proteção das vítimas 
do tráfico, elaboraram os Padrões de Direitos Humanos (PDH) para o 
Tratamento de Pessoas Traficadas, nos quais há a seguinte definição de 
pessoas: 

‘Todos os atos ou tentativas presentes no recrutamento, transporte, 
dentro ou através das fronteiras de um país, compra, venda, 
transferência, recebimento ou abrigo de uma pessoa envolvendo o uso 
do engano, coerção (incluindo o uso ou ameaça de uso de força ou 
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abuso de autoridade) ou dívida, com o propósito de colocar ou reter tal 
pessoa, seja por pagamento ou não, em servidão involuntária 
(doméstica, sexual ou reprodutiva), em trabalho forçado ou cativo, ou 
em condições similares à escravidão, em uma comunidade diferente 
daquela em que tal pessoa viveu na ocasião do engano, coerção ou da 
dívida iniciada’. 

Já o “Protocolo para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente 
Mulheres e Crianças, que suplementa  a Convenção da ONU contra o Crime Organizado 
Transnacional, adotada em novembro de 2000, traz a primeira definição internacionalmente aceita de 
tráfico de seres humanos: 

(...) 

a) ‘Tráfico de pessoas’ deve significar o recrutamento, transporte, 
transferência, abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso 
da força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do 
abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter 
controle sobre outra pessoa, para o propósito de exploração. Exploração 
inclui, no mínimo, a exploração da prostituição ou outras formas de 
exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, escravidão ou práticas 
análogas à escravidão, servidão ou a remoção de órgãos; 

b) O consentimento de uma vítima de tráfico de pessoas para a desejada 
exploração definida no subparágrafo (a) deste artigo deve ser irrelevante 
onde qualquer um dos meios definidos no subparágrafo (a) tenham sido 
usados; 

c) O recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de uma 
criança para fins de exploração devem ser considerados ‘tráfico de pessoas’ 
mesmo que não envolvam nenhum dos meios definidos no subparágrafo (a) 
deste artigo; 

d) ‘Criança’ deve significar qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade. 

Pelo que se observa das definições, o consentimento da vítima em seguir viagem não 
exclui a culpabilidade do traficante ou do explorador, pois que o requisito central do tráfico é a 
presença do engano, da coerção, da dívida e do propósito de exploração, afinal, a mulher pode até 
ter concordado em trabalhar na indústria do sexo, mas não em ficar em condições semelhantes à 
escravidão. Como bem salientado por Damásio (op.cit. fls. 07/08): 

(...) 

O tráfico pode envolver um indivíduo ou um grupo de indivíduos. O ilícito 
começa com o aliciamento e termina com a pessoa que explora a vítima 
(compra-a e a mantém em escravidão, ou submete a práticas similares à 
escravidão, ou ao trabalho forçado ou outras formas de servidão). O tráfico 
internacional não se refere apenas e tão-somente ao cruzamento das 
fronteiras entre países. Parte substancial do tráfico global reside em mover 
uma pessoa de uma região para outra, dentro dos limites de um único país, 
observando-se que o consentimento da vítima em seguir viagem não exclui a 
culpabilidade do traficante ou do explorador, nem limita o direito que ela tem à  
proteção oficial. 

Requisito central no tráfico é a presença do engano, da coerção, da dívida e 
do propósito de exploração. Por exemplo, a vítima pode ter concordado em 
trabalhar na indústria do sexo, mas não em ficar em condições semelhantes à 
escravidão. O tipo de atividade em que a vítima se engajou, lícita ou ilícita, 
moral ou imoral, não se mostra relevante para determinar se seus direitos 
foram violados ou não. O que importa é que o traficante impede ou limita 
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seriamente o exercício de seus direitos, constrange sua vontade, viola seu 
corpo. 

Realmente, é comum que as mulheres, quando do deslocamento, tenham 
conhecimento de que irão exercer a prostituição, no entanto, não têm elas consciência das condições 
em que, normalmente, se vêem coagidas a atuar ao chegar no local de destino. Nisso está a fraude. 

Observa o Procurador da República em Goiânia/GO, Daniel de Resende Salgado, em 
artigo intitulado “O Bem Jurídico Tutelado pela Criminalização do Tráfico Internacional de Seres 
Humanos”, publicado no Boletim dos Procuradores da República, ano VII, nº 72, de janeiro de 2007, 
p. 04: 

Deveras, é irrelevante o consentimento da vítima, para configuração do delito, 
desde que as fórmulas utilizadas pelo traficante viciem a sua vontade. 
Portanto, para se atingir o bem jurídico (liberdade sexual) na forma simples do 
dispositivo e, destarte, existir a tipicidade em sua vertente material, o agente, 
em sua conduta, deve se aproveitar, de alguma forma, de situações de 
vulnerabilidade da vítima (quer financeira, familiar, psicológica, social, 
cultural), uma vez que o fator viciante não se restringe a coação, ameaça ou 
violência (estes, quando presentes, possibilitam a apenação da conduta de 
forma mais grave - § 2º do artigo 231, do CP). 

Tenha-se que o Brasil é o país de origem das pessoas traficadas e, por isso mesmo, 
tem dificuldades em combater o tráfico, que conta, muitas vezes, com a colaboração da própria 
família da vítima, por mais incrível que se possa imaginar. Soma-se a isso a falta de estrutura da 
Polícia Federal e a incompatibilidade da legislação brasileira com a de outros países, pois, enquanto 
no Brasil a exploração da prostituição está tipificada no Código Penal, na Espanha, por exemplo, a 
exploração sexual é relativamente liberada. 

Dever-se-ia, como já pensado, incluir-se a lavagem ou ocultação de bens, direitos e 
valores provenientes do tráfico internacional de pessoas como crime, inserindo, assim, mais um 
inciso no art. 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 1998.            

"Primeiro eles [os aliciadores] tiram o passaporte, depois a liberdade". É um dos 
slogans, bem pensado, da campanha contra o tráfico internacional de seres humanos que foi lançada 
na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, pelo Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime 
(UNODC) e pelo Ministério da Justiça. 

2. Materialidade  

O tráfico internacional de pessoas encontra-se previsto no art. 231 do CP, que, antes 
da redação dada pela Lei nº 11.106, de 28.03.2005, era denominado de tráfico internacional de 
mulheres, o qual dispõe: 

Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, 
de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para 
exercê-la no estrangeiro:  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. . 

O crime de tráfico de pessoas – foi a Lei 11.106, de 28.03.2005, que alterou a redação 
do art. 231 do Código Penal, de tráfico de mulheres para tráfico internacional de pessoas –  
consuma-se com a entrada ou a saída da pessoa, homem ou mulher, seja ou não prostituída, do 
território nacional, independentemente do efetivo exercício da prostituição – basta o ir ou vir exercer 
a prostituição – , e ainda que conte com o consentimento da vítima. 

Na hipótese, acusada Lílian Aparecida da Silva foi condenada por tráfico de mulheres 
por ter providenciado e facilitado, em conluio com sua irmã, a saída de Eliane e Daniele do País para 
exercerem a prostituição em Portugal, mediante a retirada do passaporte delas e a aquisição de 
roupas a serem usadas na viagem. 
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Registro que, no caso, foi aplicado o dispositivo previsto no art. 231 do CP antes da 
alteração efetivada pela Lei nº 11.106, de 28.03.2005, por ser mais benéfico à ré, como consta na 
sentença, a qual não merece reparo nesse aspecto. 

Comprovada está a materialidade: pelo passaporte da vítima Daniele com carimbo 
aposto em Zurique/Suíça, em 31.03.01, e em Amsterdã/Holanda, em 05.07.01 (fls. 13/16); pelo 
cartão de embarque aéreo em nome de Daniele Maria de Castro, de Lisboa/Portugal para 
Amsterdã/Holanda (fls. 17); pelo bilhete de trem entre as cidades de Vinhais e do Porto, em Portugal 
(f. 17); pelo expediente produzido pelo Chefe da Divisão de Assistência Consular do Ministério das 
Relações Exteriores em resposta a ofício de Delegado da Polícia Federal de Goiânia/GO (fls. 24/25); 
e pelos documentos apreendidos na residência de Lílian Aparecida da Silva (fls. 49/66).  

3. Autoria 

A apelante assevera que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo, pois o 
fato de ter acompanhado as vítimas na retirada de passaporte para Portugal e na compra de roupas 
não demonstra: que tinha a intenção de promover ou facilitar a saída delas do território nacional, para 
exercerem a prostituição no estrangeiro; que tenha fornecido dinheiro, papéis e passaporte a elas; 
que tenha se beneficiado com essa conduta; que tinha conhecimento das reais ocupações de sua 
irmã no exterior, tanto que foi atestado no Relatório de Missão Policial (fls. 71), elaborado após 
execução de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo juízo competente, que não havia nada 
que a relacionasse com o exercício da prostituição no exterior. Assim, alega que deve ser absolvida, 
por ausência do dolo.  

Ocorre que essas alegações da acusada destoam das provas produzidas nos autos. 
Vejamos. 

A acusada, na esfera policial, embora tenha negado a autoria do crime, declarou que 
ajudou a vítima Eliane Rosena Batista a obter seu passaporte e adquirir roupas para viajar para 
Portugal. Disse, também, que, de junho a novembro de 1997, esteve em Portugal, em companhia de 
sua irmã, lá não tendo desenvolvido qualquer atividade, e de junho de dezembro de 1999, quando 
trabalhou no BAR MARINHO, executando serviços gerais. Veja: (fls. 74/75): 

“[...] QUE a interrogada nega que tenha colaborado na retirada dos 
documentos de DANIELE para viajar a Portugal, em companhia de sua irmã 
(da interrogada) MARIA TEREZA DA SILVA LOPES, de vulgo MAITÊ; QUE 
não sabe se foi a própria MAITÊ quem se incumbiu de convidar DANIELE 
para trabalhar em Portugal, nem tampouco, se foi aquela quem tratou da 
documentação necessária à viagem desta; QUE não nega que tenha 
ajudado ELIANE ROSENA BATISTA a obter seu passaporte, bem corno 
aquisição de roupas, cujas despesas foram pagas por MAITÊ, para a 
viagem a Portugal; QUE MAITÊ encontra-se impedida pelo judiciário 
português de retornar ao Brasil, em razão de estar cumprindo prisão 
domiciliar decorrente de processo por exploração sexual de ELIANE e 
DANIELE naquele país; QUE MAITÊ foi namorada do português VITOR 
MANUEL, não sabendo informar se ele respondeu ao mesmo processo de 
MAITÊ; QUE embora conheça VITOR MANUEL não sabe que atividade 
desenvolve em seu país; QUE de junho a novembro de 1997, esteve em 
Portugal, em companhia de MAITÊ, lá não tendo desenvolvido qualquer 
atividade; QUE de junho de dezembro de 1999 esteve novamente 
naquele país, desta feita trabalhou no BAR MARINHO, estabelecido na 
Rua Principal, n.° 02, Espinhoso, Portugal, de propriedade de MAITÊ, 
executando serviços gerais; QUE enquanto esteve em Portugal, não tomou 
conhecimento da BOATE DAMA DA NOITE, supostamente de propriedade de 
VITOR MANUEL; QUE MAITÊ manteve apartamento alugado em Bragança, 
Portugal; QUE a interrogada alega que as ligações telefônicas para Portugal 
discriminadas à fl. 49 foram efetuadas por MAITÊ em sua última estada nesta 
capital; QUE a interrogada afirma que, inicialmente, a ida de ELIANE 
ROSENA BATISTA para Portugal em companhia de MAITÊ destinava-se à 
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execução serviços domésticos na casa de MAITÊ, enquanto convalescia de 
uma cirurgia, e depois iria trabalhar em serviços gerais no BAR MARINHO, 
não sabendo informar a atividade que MAITÊ havia reservado para DANlELE. 
[...]”. 

A acusada, em Juízo, confirmou as declarações que prestou na esfera policial, bem 
como que ajudou Eliane a ir trabalhar com a sua irmã em Portugal, mas nega que o tenha feito em 
relação à Daniele. Veja (fls. 159): 

“[...] É irmã de MARIA TEREZA, a qual mora na Freguesia de Espinhoso, em 
Portugal, onde possui um bar e restaurante, acolá tendo a Interroganda 
trabalhado cerca de 6 (seis) meses, no ano de 1999. Não conhece DANIELE 
MARIA DE CASTRO, negando tenha providenciado a retirada de seu 
passaporte ou ido com ela a lojas, para a compra de roupas. Não é verdade 
ter sido procurada por DANIELE em sua casa, para o fim de arrumar emprego 
com a “MAITÊ”. Nega que o bar e restaurante de sua irmã seja boate, não 
tendo conhecimento de que ali fosse um ponto de encontro de casais, para 
prostituição. Prestou depoimentos, em 2 (duas) ocasiões, ao Delegado de 
Polícia Federal JOÃO BATISTA, relatando a verdade dos fatos e sem sofrer 
constrangimento, coação ou induzimento. Lido pelo MM. Juiz o termo 
último de declarações de fls. 18-19, confirma-o integralmente. Em relação 
a declaração de que conheceu DANIELE (fls. 74), afirma que a viu na casa da 
vizinha MARIA, que é a mãe da Interroganda, porém, não chegou a conversar 
com ela. Confirma o Interrogatório de fls. 74-75, que lhe foi lido pelo MM. 
Juiz. Esclarece que a sua irmã MARIA TEREZA foi julgada no último dia 19 
de outubro, a respeito do processo referido na fl. 75, tendo sido absolvida, 
pois nada ficou provado. Afirma que ajudou ELIANE no sentido de ir 
trabalhar com a sua, irmã em Portugal, nas nega o tenha feito em relação 
a DANIELE. [...]”.  

Ora, o fato de a acusada ter declarado que foi a Portugal por duas vezes encontrar 
com sua irmã, de junho a novembro de 1997 e de junho de dezembro de 1999, denota que ela sabia 
das atividades ilícitas que aquela realizava. 

A vítima Daniele Maria de Castro declarou, na esfera policial, que ela e a vítima Eliane 
foram levadas pela irmã da acusada, MARIA TEREZA, para trabalhar em Portugal como prostitutas. 
Disse que coube à acusada retirar os passaportes delas e realizar despesas com roupas, passagens 
e alimentação efetuadas no Brasil. Afirmou que, apesar de não saber se a ré obteve alguma 
vantagem financeira, ela tinha conhecimento das atividades realizadas por sua irmã em Portugal, 
pois também já esteve naquele país. Veja (fls. 11/12): 

“(...) QUE enquanto residia no Setor Veiga Jardim 111, tomou conhecimento 
por intermédio de garotas conhecidas, de que LILIAN de tal, de vulgo 
“PRETA”, residente no Setor Veiga Jardim II, encaminhava garotas para 
trabalhar como doméstica em Portugal, com MARIA TEREZA DA SILVA 
LOPES, conhecida por MAlTE, irmã de LILIAN; QUE interessada em tentar a 
sorte naquele país, por volta de início de março p.p., a depoente procurou 
LILIAN, em sua residência, ocasião em que esta disse que MAlTE estava 
precisando de duas ou três garotas para trabalhar como garçonete em um 
restaurante dela, estabelecido em Espinhoso/Portugal; QUE naquela ocasião 
LILIAN disse para a depoente voltar no outro dia, a fim de conversar 
diretamente com MAITÊ; QUE no encontro com MAITÊ, ficou definida a 
data da viagem para o dia 30 daquele mês, quando então aquela 
encarregou LILIAN de tratar da obtenção de documentos pessoais da 
depoente, inclusive passaporte, com dinheiro fornecido pela própria 
MAITÊ; QUE na data prevista, embarcou no aeroporto Santa Genoveva, 
nesta capital, juntamente com MAITE, ELIANE ROSENA BATISTA, até então 
sua desconhecida, com destino a Zurique/Suíça, onde passaram uma noite; 
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QUE por volta de meio-dia de primeiro de abril/2001, o grupo tomou táxi até 
Portugal, cujas despesas, segundo MAlTE, montaram em dois mil dólares, as 
quais foram pagas por ela e reembolsada pela depoente e ELIANE, cabendo 
50% a cada uma; QUE o valor da passagem aérea da própria MAlTE, de 
Goiânia até Zurique, também foi reembolsado pela depoente e sua referida 
colega; QUE ao chegar no apartamento de MAlTE em 
Bragança/Portugal, a mesma lá deixou a depoente e ELIANE trancadas, 
retornando na manhã do dia seguinte, quando então disse que ambas 
iriam trabalhar como prostitutas na boate “DAMA DA NOITE”, 
estabelecida em Espinhoso, de propriedade de VITOR MANUEL, amante 
dela; QUE diante daquela notícia, ELIANE ficou desesperada, já a depoente 
conseguiu manter-se equilibrada, aceitando com resignação o trabalho 
oferecido, pois se viu impotente para tomar qualquer providência; QUE 
suportou referida atividade por cerca de dois meses, tendo recebido apenas 
pequenas quantias para aquisição de preservativos e produtos de higiene 
pessoal; QUE nas vezes em que pediu para ligar para a família, MAlTE 
ficava ao lado do telefone e dizia que era para falar que bem, estava 
gostando de Portugal, ganhando muito dinheiro e que estava do de pagá-la, 
e assim logo ia começar a juntar o seu próprio dinheiro; QUE por  volta do fim 
de abril passado, tomou conhecimento de que ELIANE conseguiu fazer um 
telefonema ao seu irmão JOSENILDO sem que MAlTE percebesse, ocasião 
em que ela contou a ele conhecimento o que fazia em Portugal, pedindo por 
socorro; QUE MAITÊ foi informada da por sua irmã LILIAN, de que 
JOSENILDO veio a esta Superintendência da Polícia Federal para solicitar 
ajuda, no sentido de repatriar ELIANE, sendo que a partir de então, MAlTE 
passou a maltratá-la com xingamentos, não entregando a ela dinheiro para 
aquisição de produtos de higiene pessoal, deixando-a sem comida, mesmo 
cobrada uma diária de hospedagem de cinco mil escudos, valor 
correspondente a cinqüenta reais; QUE, em decorrência das denúncias 
formuladas por JOSENILDO, a polícia portuguesa prendeu VITOR e 
“MAITÊ”; QUE a depoente prestou esclarecimentos acerca dos fatos à 
Justiça Portuguesa; QUE após a sua liberação, a depoente, bem como 
ELIANE, foram conduzidas pelo Consulado Brasileiro na cidade do Porto, a 
uma pensão, onde permaneceram até dia 06 do mês em curso, quando 
retomaram ao Brasil, com ajuda do Ministério das Relações Exteriores; QUE 
não sabe informar se LILIAN APARECIDA DA SILVA obteve alguma 
vantagem financeira por ter apresentado a depoente a MAlTE, 
entretanto é certo que aquela tem conhecimento das atividades desta, 
em Portugal, pois também já esteve naquele país; QUE LILIAN foi quem 
conduziu a depoente a esta Delegacia para aqui retirar passaporte, com 
dinheiro fornecido por MAITÊ; QUE antes da viagem, LILIAM e MAITÊ 
acompanharam a depoente a uma loja situada no Setor Campinas, nesta 
capital, onde adquiriram para ela, algumas peças de roupas, cujas 
despesas, da mesma forma, foram pagas por MAITÊ. [...]”. 

Em Juízo, essa mesma vítima confirmou integralmente as declarações prestadas à 
Polícia Federal, acima referidas, declarando que a acusada a acompanhou à Polícia Federal para 
retirar seu passaporte, a fim de viajar para Portugal, onde trabalhou para a irmã daquela como 
prostituta. Veja (fls. 194/195): 

“[...] declarou que, em março de 2001, embarcou acompanhada de ELIANE e 
MARIA TEREZA (MAITÊ) para a Suíça; que o embarque foi no aeroporto de 
Santa Genoveva; que chegando na Suíça foram direto para um hotel, lá 
permanecendo por um ou dois dias; que de lá foram as três para a cidade de 
Bragança, em Portugal; que a compra de sua passagem para a Suíça foi feita 
por MARIA TEREZA, não sabendo informar como se deu a forma de 
pagamento; que não sabe informar quem comprou a passagem de ELIANE; 
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que foi a irmã de MARIA TEREZA com a Depoente à Polícia Federal 
regularizar o passaporte; que o documento do passaporte foi retirado 
nesta ocasião, era documento que ainda não possuía; que o convite 
para ir a Portugal partiu de MARIA TEREZA; na ocasião, a Depoente se 
encontrava desempregada, já tendo antes exercido tarefas de serviços 
domésticos mas sem registro em carteira; que MARIA TEREZA disse à 
Depoente que na Europa ela iria ganhar bem, mas não mencionou nenhum 
ofício em particular; que em Bragança passou a residir em um apartamento 
na companhia de ELIANE e MARIA TEREZA; que ratifica integralmente o 
conteúdo das declarações prestadas às fls. 11 à Polícia Federal; Dada a 
palavra ao eminente Representante do MPF, nada requereu. Concedida a 
palavra à ilustre Defesa da Acusada LÍLIAN, respondeu que nos 
deslocamentos em Portugal não sofreu nenhum tipo de agressão. [...]”. 

Consoante as declarações dessa vítima, verifica-se ser inverídica a alegação da 
acusada de que não conhecia Daniele Maria de Castro e muito menos a acompanhou à Polícia 
Federal para retirar seu passaporte.  

A vítima Eliane Rosena Batista declarou, na esfera policial, que ela e a vítima Daniele 
foram levadas pela irmã da acusada, Maria Tereza, para trabalhar em Portugal como prostitutas. 
Disse que coube à acusada retirar seu passaporte e realizar despesas com roupas, passagens e 
alimentação efetuadas no Brasil. Afirmou que, apesar de não saber se ré obteve alguma vantagem 
financeira, ela tinha conhecimento das atividades realizadas por sua irmã em Portugal, pois também 
já esteve naquele país. Veja (fls. 09/10): 

“[...] QUE há cerca de quatro anos conhece LILIAN APARECIDA DA SILVA, 
de vulgo “PRETA”; QUE no referido período freqüentou a casa de “PRETA”, 
onde conheceu a irmã dela de nome MARIA TEREZA, conhecida por 
“MAITÊ”, residente em Portugal; QUE a depoente afirma que, por volta do 
início de março do ano em curso, “PRETA” sugeriu-lhe que fosse trabalhar 
como garçonete em um restaurante de MAITÊ, estabelecido em 
Espinhoso/Portugal; QUE como encontrava-se desempregada e com uma 
filha menor para criar, aceitou o convite, pois todas as despesas da viagem 
seriam custeadas por MAITÊ, com a condição de reembolsá-la com o fruto de 
seu trabalho; QUE no dia 30 de março, viajou para aquele país em 
companhia de MAlTE e de DANIELE MARIA, que também iria trabalhar 
no mencionado restaurante; QUE a depoente esclarece que embarcou no 
Aeroporto Santa Genoveva, tendo no dia seguinte desembarcado no 
Aeroporto de Zurique/Suíça, onde pernoitaram e no dia seguinte tomaram táxi 
contratado até Portugal, cujas despesas no montante de dois mil dólares 
foram pagas por MAlTE, porém, avisando que iria cobrá-las mais tarde da 
depoente e de DANIELE, a base de 50% para cada uma; QUE ao chegar em 
Espinhoso, MAITÊ levou a depoente e DANTELE para uma boate 
denominada “DAMA DA NOITE”, lá revelando que teriam que exercer a 
prostituição; QUE ao tornar conhecimento da atividade que lhe havia sido 
reservada, a depoente entrou em desespero, o mesmo ocorrendo com 
DANIELE; QUE diante daquela situação, MAITÊ disse que teria que trabalhar 
corno prostituta para pagá-la e juntar dinheiro para voltar para o Brasil; QUE 
não vislumbrando nenhuma outra alternativa, começou a exercer, mesmo a 
contragosto, a prostituição, tendo suportado referida atividade por cerca de 
dois meses, tendo recebido apenas o correspondente a cem reais; QUE nas 
vezes em que pediu para ligar para seu irmão JOSENILDO, MAlTE ficava ao 
lado do telefone e antes de completar a ligação falava que era para dizer ao 
irmão que “estava bem, estava gostando de Portugal, ganhando muito 
dinheiro logo ia volta”; QUE por volta de fim de abril passado, conseguiu fazer 
um telefonema para seu irmão JOSENILDO sem que MAlTE percebesse, 
ocasião em que deu a ele conhecimento do que fazia em Portugal, ao tempo 
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em que pediu socorro; QUE MAlTE foi informada de que JOSENILDO veio a 
esta Superintendência Polícia Federal para solicitar ajuda no sentido de 
repatriar a depoente, sendo que a partir de então MAlTE passou a maltratá-la 
com xingamentos, reduzindo sua alimentação, mesmo sendo cobrada uma 
diária de hospedagem correspondente a cinqüenta reais; QUE a boate 
DAMA DA NOITE é de propriedade de um amante de MAITÊ de nome 
VITOR de tal; QUE em decorrências das denúncias formuladas por 
JOSENILDO, a polícia portuguesa prendeu VITOR e “MAlTE”, os quais 
foram liberados no dia seguinte mediante pagamento de fiança; QUE a 
depoente prestou esclarecimentos acerca dos fatos à Justiça Portuguesa; 
QUE após a sua liberação, a depoente, bem como DANIELE, foram 
conduzidas pelo Consulado Brasileiro na cidade do Porto, a uma pensão, 
onde permaneceram até dia 06 do mês em curso, quando retomaram ao 
Brasil, com ajuda do Ministério das Relações Exteriores; QUE não sabe 
informar se LILIAN APARECIDA DA SILVA obteve alguma vantagem 
financeira por ter apresentado a depoente a MAlTE, entretanto é certo 
que aquela tem conhecimento das atividades desta, em Portugal, pois 
também já esteve naquele país; QUE LILIAN foi quem conduziu a depoente 
a esta Delegacia para aqui retirar passaporte, com dinheiro fornecido por 
MAITÊ; QUE antes da viagem, LILIAM e MAITÊ acompanharam a depoente a 
uma loja situada no Setor Campinas, nesta capital, onde adquiriram para ela, 
algumas peças de roupas, cujas despesas, da mesma forma, foram pagas 
por MAITÊ; QUE a depoente esclarece que não passou fome enquanto 
permaneceu na boate DAMA DA NOITE, porque a colega DANIELE lhe dava 
alimentos, vez que a esta MAITÊ não impôs restrições alimentares. [...]”. 

 

Em Juízo, essa mesma vítima confirmou integralmente as declarações prestadas à 
Polícia Federal, acima referidas. Veja (fls. 192/193): 

“[...] QUE LÍLIAN e MARIA TEREZA convidaram a Depoente para 
trabalhar em Portugal; que embarcou no Santa Genoveva, em Goiânia, 
na companhia de MARIA TEREZA (MAITÊ) e DANIELE, desembarcando na 
Suíça; que lá chegando foram para um hotel; que de táxi foram até Portugal 
passando pela Espanha; que em Portugal ficaram na residência de MARIA 
TEREZA; que em Portugal trabalhou como prostituta; que não se lembra o 
nome do estabelecimento onde exercia a prostituição; que lá ficou por dois 
meses; que era descontado do que recebia dos clientes o equivalente a 
despesas com roupas, passagens e alimentação; que no Brasil foi 
informada que trabalharia como doméstica; que na época em que aceitou 
o convite trabalhava como domésticas, sem carteira assinada; que não se 
recorda do nome do patrão para o qual prestava serviços domésticos; que na 
ocasião do convite não tinha passaporte tendo recebido a ajuda de 
LÍLIAN para fazer o documento; que a compra da passagem para 
Portugal foi feita por MARIA TEREZA; que, salvo engano, respondia pelo 
estabelecimento em que se prostituía em Portugal uma pessoa de nome 
LELO; que conheceu MARIA TEREZA na ocasião dos fatos e LÍLIAN era sua 
vizinha; que confirma os termos do depoimento prestado à Polícia Federal, 
encartado às fls. 09. Dada a palavra ao eminente Representante do MPF, 
respondeu que LÍLIAN já viajara a Portugal antes dos fatos relatados na 
denúncia; que MARIA TEREZA não a ameaçou para que trabalhasse como 
prostituta; que encontrando-se em Portugal não podia fazer nada, recusar a 
proposta de prostituir-se; que em Portugal chegou a fazer ligação para o seu 
irmão ZENILDO relatando a situação em que se encontrara; que pediu ao 
irmão que ele a retirasse de lá; que MARIA TEREZA proibia ligações para o 
Brasil e quando estas ocorriam eram aos domingos sempre com MARIA 
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TEREZA por perto dirigindo o conteúdo da conversa; que MARIA TEREZA 
sugeria à depoente informar a seus familiares que estava tudo bem em 
Portugal que ela estava trabalhando, escondendo sempre o fato da 
prostituição. [...]”. 

A testemunha Gerlan de Souza Dourado, vizinha da acusada e da vítima Eliane, em 
Juízo, confirmou os fatos e declarou que a própria acusada lhe confessou que encaminhou a vítima 
Eliane para se prostituir em Portugal, tenho comprado roupas e retirado o passaporte dela para tal 
finalidade. Veja (fls. 248/249): 

“(...) o que ouviu por comentários da vizinhança é aquilo que lhe foi dito 
pela própria LÍLIAM; os comentários surgidos davam conta que ELIANE 
teria sido encaminhada para prostituição na Europa pela Ré LÍLIAM, a 
qual teria ocultado qual o tipo de trabalho que a mesma desenvolveria 
no exterior; LÍLIAM, no entanto, disse para a Depoente que ELIANE tinha 
conhecimento que estava indo para Europa com fim de se prostituir; que 
LÍLIAM disse que a própria ELIANE lhe procurou pedindo ajuda para a 
viagem, no que foi atendida por LÍLIAM; que o motivo que levou ELIANE 
a procurar LÍLIAM foi por esta já ter residido certa época na Europa, mas 
não sabe dizer se LÍLIAM exercia a prostituição; que não sabe quem 
pagou a passagem da ELIANE, sendo do seu conhecimento que LÍLIAM 
adquiriu para ELIANE algumas peças de roupa que seriam utilizadas na 
viagem; que não sabe se LÍLIAM ajudou ELIANE na obtenção do 
passaporte. Concedida a palavra à ilustre Defesa da Acusada LÍLIAM, 
nada requereu. Dada a palavra ao eminente Representante do MPF, 
respondeu que não é do seu conhecimento se MARIA TEREZA encaminhava 
dinheiro para a irmã LÍLIAM; que não sabe dizer se o dinheiro utilizado na 
aquisição das roupas para ELIANE pertencia a LÍLIAM ou a MARIA TEREZA. 
[...]”. 

Depreende-se do conjunto probatório contido nos autos que a acusada, apesar de 
negar a autoria, praticou o crime em questão, sendo que o seu papel, enquanto irmã de Maria 
Tereza, que residia em Portugal e era a responsável por explorar as prostitutas, era aliciar mulheres 
para exercer a prostituição naquele País, mediante a retirada de passaportes, compra de roupas e 
passagens, aproveitando-se da péssima situação financeira das aliciadas, o que as levava a exercer 
tal ofício. Dessa forma, restou suficientemente comprovado que a acusada era a responsável pela 
conexão internacional de tráfico de mulheres entre o Brasil e Portugal. 

Diante disso, conclui-se que a acusada facilitou a saída de Eliane Rosena Batista e 
Daniele Maria de Castro do Brasil para Portugal, fornecendo-lhes passaporte, sabendo que essas 
vítimas iriam trabalhar como prostitutas. 

Nesse aspecto, vale transcrever a fundamentação exarada pelo MM. Juiz a quo 
acerca dos elementos que formaram sua convicção para ensejar o decreto condenatório. Veja (fls. 
289/291): 

“[...] A autoria, a despeito da negativa da ré, que afirmou não ser “verdadeira 
a imputação feita à sua pessoa” (fl. 159), também é incontroversa, eis que 
devidamente comprovada pelos depoimentos judiciais das vítimas, sob 
compromisso legal. Vale conferi-los. [...] 

Os depoimentos acima, embora prestados pelas vítimas diretas do fato, 
devem ser tido por expressão fidedigna da verdade, haja vista que se 
encontram em perfeita consonância com o restante do conjunto probatório 
carreado aos presentes autos.  

Demais disso, referidos depoimentos foram também corroborados pelo 
testemunho de Gerlan de Souza Dourado, que, à época dos fatos, era vizinha 
da acusada e de uma das vítimas. Confira-se.  

Diante de tal contexto, é de se ter por devidamente comprovadas a autoria e 
a materialidade do fato imputado.  
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Alegação da defesa, de inexistência de dolo na conduta, não merece 
acolhimento.  

É que a acusada, conforme ela própria admitiu perante a i. Autoridade 
Policial (fl. 75), esteve por duas vezes em Portugal (junho a novembro 
de 1997 e junho a dezembro de 1999), o que é o bastante a comprovar 
que sabia perfeitamente das atividades exercidas por sua irmã naquele 
país. Ademais, a acusada LÍLIAM APARECIDA também admitiu que os 
custos da viagem das aliciadas, inclusive quanto às roupas adquiridas 
nesta Capital, foram suportados por sua irmã, a co-ré MARIA TEREZA.  

Ora, ninguém que atua com a simples intenção de ajudar o semelhante 
(alegação da ré) chega ao ponto de adquirir roupas e passagens aéreas 
para a pessoa ajudada.  

Assim, forçoso concluir que a acusada LÍLIAM MARIA atuou com plena 
consciência da ilicitude de sua conduta. [...]”. 

Portanto, não merece reparo o decreto condenatório. 

4. Dosimetria da pena 

A pena-base foi fixada no mínimo legal, de forma que não há o que reparar nesse 
aspecto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, 
consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária. 

A acusada afirma que a pena de prestação pecuniária encontra-se exacerbada, razão 
pela qual requer sua substituição pela pena de prestação de serviços à comunidade, ou a sua 
redução, visto que nunca foi presa, é primária e tem dependentes que necessitam do seu auxílio. 

Essa pretensão não procede, porquanto, estando prevista no art. 45 do CP a fixação 
da pena de prestação pecuniária entre 1 (um) salário-mínimo e 360 (trezentos e sessenta) salários-
mínimos, sua estipulação, no caso, em 06 (seis) salários mínimos não é exacerbada, pois ficou 
apenas um pouco acima do mínimo e bem distante do teto.  

Ademais, registro que a possibilidade de pagamento dessa pena, de forma parcelada, 
deverá ser questionada no Juízo da Execução, o qual é competente para avaliá-la.  

Alega, também, a acusada que, em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita, não 
pode ser condenada ao pagamento de custas, na forma do art. 804 do CPP. 

Essa pretensão procede, porquanto, gozando a ré do benefício da justiça gratuita, ela 
está isenta do pagamento de custas judiciais. 

5. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para isentar a ré do 
pagamento de custas judiciais. 

6. É o voto. 

 

 

 

 

 


