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Tese 406 

COMPETÊNCIA – CRIME DE TRÁFICO INTERNO DE PESSOA 

PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL (ART. 231-A, CP). JUSTIÇA 

ESTADUAL. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, III, IV E V, DA CF.  

Embora fundado em convenção com organismo internacional, o 

crime de tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual não 

atinge de forma direta bem ou interesse da União, nem ultrapassa os 

limites do território brasileiro, não se enquadrando em nenhum dos 

incisos do artigo 109, da Constituição Federal, razão pela qual é de 

competência da Justiça Estadual sua análise.     
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002855-50.2012.8.26.0480, da 

Comarca de Presidente Bernardes, em que figuram como 

recorridos/recorridos D. B. e M. A. M.  e como recorrente/recorrida a 

JUSTIÇA PÚBLICA, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento 

no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, e artigo 

1.029, caput, e seguintes do Código de Processo Civil, vem interpor 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face do v. acórdão da EGRÉGIA 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL de fls. 671/678, pelos seguintes motivos: 
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1 – RESUMO DOS AUTOS 

 D. B. e M. A. M.  foram denunciados e processados por 

infração aos artigos 228, e § 3º, 229 e 231-A, todos do Código Penal 

porque no período de agosto de 2008 a outubro de 2012, em uma casa da 

Estância Graúna, localizada na rodovia Raposo Tavares, km. 582, 

município e Comarca de Presidente Bernardes, previamente ajustados, 

mantiveram por conta própria, estabelecimento que em seu interior 

ocorre exploração sexual com o intuído de lucro, induziram e atraíram 

mulheres à prostituição e promoveram o deslocamento de mulheres, 

dentro do território nacional para o exercício da prostituição (denúncia de 

fls. 1-D/26-D). 

 Concluído o sumário de culpa, D. B. foi condenado à pena 

de 06 anos e 04 meses de reclusão, por infração aos artigos 228, e § 3º, 

229 e 231-A, todos do Código Penal, enquanto a ré M. A. M.  foi 

condenada à pena de 02 anos de reclusão, por infração ao artigo 229, do 

Código Penal, sendo absolvida das demais imputações (fls. 616/622). 

 Os réus recorreram pleiteando a absolvição por 

insuficiência de provas, enquanto o Ministério Público recorreu pleiteando 

a condenação da acusada Marilza, também pelos crimes tipificados nos 

artigos 228 e 231-A, do Código Penal. 

 A Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, em votação unânime: a) negou 

provimento aos recursos de Maria Aparecida Marena e do Ministério 

Público; b) deu parcial provimento ao recurso do acusado D. B. para 

absolvê-lo da imputação ao artigo 228 do Código Penal, e, com 
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fundamento no artigo 109, III, da Constituição Federal, anular a sentença 

quanto ao crime do artigo 231-A, do Código Penal, por ser o mesmo de 

competência da Justiça Federal, eis que fundado em tratado firmado 

com organismo internacional, conforme acórdão abaixo transcrito, que 

acolheu integralmente o voto do Relator, Des. ALMEIDA SAMPAIO: 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0002855-

50.2012.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante/apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃOPAULO, são apelados/apelantes D. B. e 
MARILZAAPARECIDA MARENA. 

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo de M. A. M.  e deram 
provimento parcial ao apelo de D. B. para afastar a condenação pelo artigo 228, caput, do 
Código Penal, ficando mantida tão somente a condenação pelo crime do artigo 229, do Código 
Penal e imposta a pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, que é substituída por 
prestação de serviços e prestação pecuniária de um salário-mínimo. Reconheceram a nulidade 
da sentença com relação ao crime do artigo 231-A do Código Penal, devendo ser remetida 
cópia de todo o processado para a Justiça Federal para conhecimento. Em consequência do 
estipulado, negaram provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de São Paulo. V.U.", 
de conformidade como voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ALEX 
ZILENOVSKI (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO. 

São Paulo, 23 de novembro de 2015. 
ALMEIDA SAMPAIO 
RELATOR 
Assinatura Eletrônica  

 
Voto n.º 36.751  
Apelação - Processo n.º 0002855-50.2012.8.26.0480 
N.º 1.ª Inst. 878/2012 
Comarca: Presidente Bernardes Vara Única 
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Apdos/Aptes: D. B. e M. A. M.  
2ª Câmara de Direito Criminal 
 

D. B. foi condenado a cumprir seis anos e quatro meses de reclusão, por 
estar incurso nas penas dos artigos 228“caput” e seu § 3º, 229 e 231-A todos do Código Penal. 

M. A. M.  foi condenada a dois anos de reclusão, por estar incursa nas 
penas do artigo 229, do Código Penal. 

Inconformadas, as partes apelam. 
O Ministério Público do Estado de São Paulo requer sejamos acusados 

condenados nos termos expostos na denúncia. 
Os réus, por sua vez, em resumo, pleiteiam a absolvição. 
Os recursos foram devidamente processados e o Dr. Procurador de Justiça 

se manifestou. 
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Este é o relatório. 
Relata a inicial que, durante o período de 27 de agosto de2.008 a outubro 

de 2.012, em uma casa, situada na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Bernardes, ocorria 
a exploração sexual por conta dos acusados.  

Diz ela ainda que os réus, durante este período, facilitaram o deslocamento 
de mulheres para o exercício da prostituição e outras formas de exploração. 

Lembra também a inicial que Marilza concorreu de maneira eficaz para que 
tudo isto ocorresse, atendendo telefones, clientes e controlando a contabilidade. 

Afirma, de outra forma, que os arguidos impediam e dificultavam que as 
mulheres abandonassem a prostituição. Ressalta, de outra maneira, que Juliana, Jaqueline e 
Jenifer foram induzidas, atraídas à prostituição e outras formas de exploração sexual. 

O que se extrai dos autos é que os acusados mantinham uma casa de 
prostituição à margem da Rodovia Raposo Tavares, na cidade de Presidente Bernardes. 

De pronto, deve ser ressaltado que a prostituição não é crime. Neste 
sentido é o entendimento dominante na doutrina. Lembro Fragoso, que nos ensina neste 
sentido e lembra: “considerando a prostituição atividade lícita, nossa lei penal, dirige-se, no 
entanto, aos que proliferam em torno dela, rufiões, proxenetas e traficantes, para 
severarepressão”1 (Lições de Direito Penal fls. 55). 

Ficou provado também que, no local, algumas mulheres prostituíam e que 
os acusados o mantinham com quartos, bebidas e outras facilidades para que as mulheres 
pudessem exercer a prostituição. Há prova até de uma tabela dos preços praticados. 

Resta patente a facilitação. Renato Marcão e Plinio Gentil nos lembram: “a 
modalidade de facilitar a consumação ocorre quando o agente atua de maneira a disponibilizar 
à vítima instrumentos, aparatos ou situações que viabilizem melhor ou maior intensidade da 
exploração carnal”2 (Crimes Contra a Dignidade Sexual – 322) 

Estabelece-se, desta maneira, que havia todo um aparato para que as 
mulheres exercessem a prostituição como ganho. 

Reconheceu-se haver concurso entre as figuras dos artigos 228 e 229, 
ambos do Código Penal. 

Renato Marcão e Plinio Gentil, na obra citada, estabelecem a viabilidade do 
concurso desde que exista prova quando além de manter estabelecimento em que ocorra 
exploração sexual (art. 229 do CP) o agente também induzir ou atrair alguém a prostituição ou 
outra forma de exploração sexual, impedir ou dificultar que alguém a abandone (art. 228). 

Ao meu juízo, fica estabelecido que a circunstância de haver a casa de 
prostituição indica, como consequência lógica, o facilitamento, o que fixa única a figura do 
artigo 229, do Código Penal. 

As figuras que serviram para o reconhecimento do artigo 228, do Código 
Penal, induziram e impediram ou dificultaram que abandonassem a prostituição, não devem 
ser admitidas, pois a prova é fluida notadamente no que tange ao abandono. Por isso, creio, 
respeitado evidentemente entendimento em sentido contrário, que deve incidir tão somente a 
figura do artigo 229, do Código Penal, que restou inequívoca. 

Portanto, afasta-se o pleito absolutório, vez que não possui fundamento, 
tendo em conta a prova produzida. Ao meu juízo, ficou evidente que o acusado e Marilza 
mantinham a casa de prostituição. 

As provas testemunhais são hábeis a este reconhecimento bem como os 
demais elementos justificam a condenação. Não se pode falar em ausência de provas. Ambos 
os conluiados tinham a casa de prostituição e obtinham lucros, sendo correta a r. sentença. 

Foi o réu acusado ainda nas penas do artigo 231-A, do Código Penal. 
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O Brasil aderiu à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial 
Mulheres e Crianças, pelo Decreto 5.017. 

De fato, por este instrumento legal, o Brasil passa a integrar a norma 
internacional de combate ao tráfico de pessoas, estabelecendo normas a respeito.  

O crime descrito no artigo 231-A é sem reconhecido como tráfico interno 
de pessoas.  

Pierangeli ensina: “o que o novo tipo penal incrimina é a conduta de 
promover, intermediar ou facilitar a prostituição em todo território nacional, recrutando, 
transportando, transferindo, alojando ou acolhendo pessoa para o exercício dessa 
atividade”3.(3 Código Penal Anotado- Atualizado por Maria Aparecida Pierangelli Borelli 
Thomaz) 

A denúncia, por sua vez, refere-se a várias pessoas que vieram de cidades 
diversas para o local onde estava a casa de prostituição, fato este promovido pelos acusados. 

O tráfico interno de pessoas, a princípio, não se insere na competência da 
Justiça Estadual. Há interesse da União decorrente da adesão do Brasil a pacto internacional de 
combate ao tráfico humano. 

De fato, o artigo 109, inciso III, da Constituição Federal, alude que compete 
à Justiça Federal conhecer e julgar as ações fundada em tratado que a União firma com 
organismos internacionais. 

No entanto, poder-se-ia argumentar que somente haveria a competência 
da Justiça Federal caso ocorressem os dois fundamentos, a existência de tratado e a 
internacionalidade do fato. Efetivamente, há manifestação neste sentido. 

Contudo, este juízo deve ser afirmado pela Justiça Federal. Somente ela 
tem competência para o reconhecimento ou não do interesse da União.  

Admitindo como correta esta assertiva, o que se conclui é a nulidade da 
sentença, neste ponto, pois proferida por Magistrado da Justiça Estadual que não se encontra 
investido de jurisdição federal. 

Desta exposição resulta que os acusados, Douglas e Marilza, ficam 
condenados pelo crime do artigo 229, do Código Penal. 

Este juízo afasta a possibilidade do reconhecimento da procedência do 
apelo do Ministério Público. 

A pena de Douglas fica imposta no mínimo legal, dois anos de reclusão, 
sendo substituída por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade 
e prestação pecuniária de um salário mínimo que, neste caso, é justificada tendo em vista a 
gravidade do fato e a capacidade dos réus em arcar com esta determinação. 

O regime de cumprimento é o aberto. 
A pena de Marilza, por sua vez, permanece inalterada, vez que estabelecida 

pela r. sentença nos moldes acima referidos. 
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo de M. A. M.  e dá-

se provimento parcial ao apelo de D. B. para afastar a condenação pelo artigo 228, caput, do 
Código Penal, ficando mantida tão somente a condenação pelo crime do artigo 229, do Código 
Penal e imposta a pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, que é substituída por 
prestação de serviços e prestação pecuniária de um salário-mínimo. Reconhece-se a nulidade 
da sentença com relação ao crime do artigo 231-A do Código Penal, devendo ser remetida 
cópia de todo o processado para a Justiça Federal para conhecimento. Em consequência do 
estipulado, nega-se provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

ALMEIDA SAMPAIO 
       Relator   
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Assim decidindo a Douta Turma Julgadora contrariou o 

artigo 109, incisos III e V, da Constituição Federal ao decidir que o 

combate ao tráfico interno de pessoas para fim de exploração sexual, 

previsto no artigo 231-A, do Código Penal, por ser fundado em tratado  

firmado com organismos internacionais, é de competência da Justiça 

Federal, pelo que presentes os pressupostos para a interposição do 

presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, 

alínea “a” da Constituição Federal. 

  

2 – REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÃO CONSTITUCIONAL  

 

 Dispõe o § 1º, do artigo 1.035, do Código de Processo Civil 

que “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou 

não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou 

jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 

 O reconhecimento de que todo e qualquer crime fundado 

em tratado firmado com organismos internacionais, seja ele praticado nos 

limites do território brasileiro ou transnacional, é de competência da 

Justiça Federal, tem relevância jurídica e ultrapassa os limites subjetivos 

da causa. 

 É que a posição adotada pelo v. acórdão recorrido implica 

no reconhecimento da competência material da Justiça Federal para o 

julgamento e irá ter reflexos em todos os demais processos em trâmite 

nas Justiças Estaduais, com a consequente declaração de nulidade das 

respectivas sentenças. 
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 Ademais, a decisão recorrida reconhece que a competência 

da Justiça Federal prevista no artigo 109, III, da Constituição Federal, 

abarca matéria criminal quando, em verdade, trata de espécies outras de 

ações. 

 Logo, estabelecer o real alcance do disposto no artigo 109, 

incisos III e V, da Constituição Federal, tem relevância jurídica e ultrapassa 

os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 

  Assim, preenchido o requisito da Repercussão Geral em 

relação ao tema objeto do presente Recurso Extraordinário. 

 

3- PREQUESTIONAMENTO 

 O v. acórdão tratou dos incisos III e V, do artigo 109, da 

Constituição Federal, in verbis: 

“O Brasil aderiu à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

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

Mulheres e Crianças, pelo Decreto 5.017. 

De fato, por este instrumento legal, o Brasil passa a integrar a norma 

internacional de combate ao tráfico de pessoas, estabelecendo normas a respeito.  

O crime descrito no artigo 231-A é sem reconhecido como tráfico interno de 

pessoas.  

(...) 

O tráfico interno de pessoas, a princípio, não se insere na 

competência da Justiça Estadual. Há interesse da União decorrente da adesão do Brasil 

a pacto internacional de combate ao tráfico humano. 

De fato, o artigo 109, inciso III, da Constituição Federal, alude que 

compete à Justiça Federal conhecer e julgar as ações fundada em tratado que a União 

firma com organismos internacionais. 

No entanto, poder-se-ia argumentar que somente haveria a 

competência da Justiça Federal caso ocorressem os dois fundamentos, a existência de 

tratado e a internacionalidade do fato. Efetivamente, há manifestação neste sentido. 

Contudo, este juízo deve ser afirmado pela Justiça Federal. Somente 

ela tem competência para o reconhecimento ou não do interesse da União.  
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Admitindo como correta esta assertiva, o que se conclui é a nulidade 

da sentença, neste ponto, pois proferida por Magistrado da Justiça Estadual que não se 

encontra investido de jurisdição federal.” (fls. 675/677). 

 

Destarte, além de emitir juízo de valor ao comando inserto 

no inciso III, do artigo 109, da Constituição Federal, o v. acórdão tratou do 

inciso V, do mesmo artigo, ao discordar da posição que sustenta que 

apenas na hipótese da existência de tratado e da internacionalidade do 

fato, é que a competência seria da Justiça Federal. 

 Logo, a matéria está devidamente prequestionada. 

 

4 – CONTRARIEDADE AO ARTIGO 109, INCISOS III e V, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

 

 O v. acórdão decidiu, com fundamento no artigo 109, III, da 

Constituição Federal, que o tráfico interno de pessoas (art. 231-A, do 

Código Penal), é de competência da Justiça Federal, porque há interesse 

da União decorrente da adesão do Brasil a pacto internacional de combate 

ao tráfico humano, ratificado pelo Brasil pelo Decreto n. 5.017. 

 Decidiu, ainda, que incorreto o argumento de que somente 

haveria competência da Justiça Federal caso ocorressem os dois 

requisitos: a existência de tratado e a internacionalidade do fato 

(hipóteses previstas no artigo 109, V, da Constituição Federal). 

 O artigo 109, atribui à Justiça Federal a competência para 

processar e julgar:  

 (...) 
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III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com 

Estado estrangeiro ou organismo internacional;  

(...) 

V -  os crimes previstos em tratados ou convenção internacional, 

quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 

estrangeiro, ou reciprocamente; 

(...) 

 

Em primeiro lugar cabe frisar que ao fixar a competência da 

Justiça Federal no âmbito criminal, a constituição o fez expressamente nos 

incisos IV, V, VI, IX e X, do artigo 109, in verbis: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

(...) 

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em 
detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e 
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção 
internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou 
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; 

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos 
casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem 
econômico-financeira; 

(...) 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, 
ressalvada a competência da Justiça Militar; 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de 
estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de 
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sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à 
nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização; 

 

Em consequência, o inciso III, do mesmo artigo, trata da 

competência de causas de natureza extrapenal. 

Evidente que se o disposto no inciso III, do artigo 109 da 

Constituição Federal tratasse de competência em matéria criminal, o 

disposto no inciso V, do mesmo artigo, perderia a sua razão de existir, pois 

tratariam do mesmo tema. 

Nesse contexto, não se pode ignorar o preceito de 

interpretação literal de que se presume “que a lei não contenha palavras 

supérfluas; devem todas ser entendidas como escritas adrede para influir 

no sentido da frase respectiva” (Carlos Maximiliano, cf. Hermenêutica e 

aplicação do direito. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense 1996, p. 110). 

Portanto, a literalidade da previsão da competência em matéria 

criminal prevista nos incisos IV, V, VI, IX e X, do artigo 109, exclui essa 

matéria da hipótese tratada no inciso III, do mesmo artigo. 

 Assim, a competência da Justiça Federal para o julgamento 

dos crimes fundados em tratado ou convenção com organismos 

internacionais está prevista no artigo 109, V, da Constituição Federal que, 

além daquele requisito, exigiu um ou outro, de natureza espacial: a 

transnacionalidade. 

De fato, o Brasil, por meio do Decreto Presidencial n. 5.017, 

ratificou o “Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças” (sem 
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destaque no original), como expressamente reconhecido pela decisão 

recorrida. 

E, o artigo 1º, do Decreto n. 5.017, estabelece: 

        Art. 1o O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 

Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e 

Crianças, adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000, 

apenso por cópia ao presente Decreto, será executado e cumprido 

tão inteiramente como nele se contém (sem grifo no original). 

Por fim, o Protocolo Adicional à Convenção, ratificada pelo 

Decreto n. 5.017, estabelece que a transnacionalidade está na própria 

Resolução 53/111 da Assembleia Geral, de 9 de Dezembro de 1998, na 

qual a “Assembleia decidiu criar um comitê intergovernamental especial, 

de composição aberta, para elaborar uma convenção internacional global 

contra o crime organizado transnacional e examinar a possibilidade de 

elaborar, designadamente, um instrumento internacional de luta contra o 

tráfico de mulheres e de crianças”.  

Constata-se que todos os instrumentos legais que visam 

coibir o tráfico de pessoas para o fim de exploração sexual, falam da 

transnacionalidade. 

No intuito de cumprir o tratado, o legislador ordinário criou 

tipo penal específico: o artigo 231, do Código Penal, que prevê o tráfico 

internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Quanto a esse 

delito, não há dúvida de que é de competência da Justiça Federal, pois 

presentes os dois requisitos exigidos pelo artigo 109, V, da Constituição 

Federal: a) fundado em tratado; b) internacionalidade. 
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Concomitantemente, foi criado o tipo do artigo 231-A, do 

Código Penal, que prevê o tráfico interno de pessoa para fim de 

exploração sexual, delito que não extrapola os limites do Estado 

brasileiro.  

Com isso, cremos que esse delito não está fundado na 

“Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas”, tendo 

sido uma iniciativa do próprio Estado brasileiro em punir também o tráfico 

interno.  

Nesse sentido a lição de CLEBER MASSON, ao comentar o 

artigo 231: 

“O Brasil é signatário da Convenção para Repressão do Tráfico de 

Pessoas e do Lenocínio, aprovada pelo Decreto Legislativo 06/1958 e 

promulgada pelo Decreto 46.981/1950. Além disso, o tráfico 

internacional de pessoa para fim de exploração sexual é crime a 

distância, pois sua execução tem início em território nacional, e o 

resultado ocorre ou ao menos deveria ocorrer em país diverso, ou 

vice-versa. Destarte, é competente a Justiça Federal, com 

fundamento do art. 109, inc. V, da Constituição Federal (Direito 

Penal, v. 3, Parte Especial, 4. ed., Editora Método, 2014, p. 129). 

 Por outro lado, ao comentar o artigo 231-A, afirma o 

mesmo autor: 

“...o tráfico interno é de competência da Justiça Estadual, ao 

contrário do tráfico internacional, inserido entre os crimes de 

competência da Justiça Federal (CF, art. 109, inc. V)” (ob. cit., p. 131). 
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 No caso em exame, além da ausência do requisito da 

transnacionalidade, o v. acórdão decidiu pela competência da Justiça 

Federal, com fundamento no artigo 109, III, da Constituição Federal, que 

trata de causas fundadas em tratados, mas não de crimes fundados em 

tratados. 

 O fato de o combate ao tráfico de pessoas para fim de 

exploração sexual estar fundado em tratado com organismos 

internacionais, por si só não implica na competência da Justiça Federal 

exigindo, sempre, o requisito da transnacionalidade. 

 Situação idêntica ocorre com o tráfico ilícito de 

entorpecentes. 

 Por meio do Decreto 154/1991, o Brasil ratificou a 

Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas. Logo, a punição do tráfico de entorpecentes por 

meio da Lei n. 11.343/06, é fundada em convenção com organismos 

internacionais. 

 Não obstante, o artigo 70 da Lei n. 11.343/06 prevê a 

competência da Justiça Federal tão-somente para o tráfico transnacional. 

 Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça:  

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DOS DELITOS. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. A afirmação de um dos réus de que buscou a droga no 

Paraguai não é suficiente para comprovar a transnacionalidade da 

conduta delitiva. Da leitura dos documentos que instruem o feito, 

inexiste elemento apto a confirmar a eventual origem estrangeira da 
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droga. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no CC 133424 / SC 

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

2014/0087091-1,  Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA 

SEÇÃO, Julgamento 09/12/2015, DJe 01/02/2016).   

 

CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ENTORPECENTES. TRÁFICO 

INTERNO X TRÁFICO INTERNACIONAL. INTERNACIONALIDADE NÃO-

DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. I. O 

fato de a substância entorpecente ter sido adquirida de um Boliviano 

não permite a presunção do caráter internacional do delito, 

salientando-se que, nos termos do inquérito e da denúncia, a origem 

da droga seria a cidade brasileira de Guarajá-Mirim/RO, tendo havido 

sua apreensão na cidade de São Marcos/RS. II. Na ausência de 

demonstração da internacionalidade do tráfico de entorpecentes, 

firma-se a competência da justiça estadual para o processo e 

julgamento do feito. III. Conflito conhecido para declarar a 

competência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, o Suscitado (CC 26094/RS CONFLITO DE COMPETENCIA 

1999/0051388-6, Relator Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, 

Julgamento 14/06/2000   DJ 21/08/2000 p. 91, sem grifos no 

original). 

 

 O mesmo entendimento é adotado para os crimes de 

divulgação de imagens de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e 

adolescentes. 

 O Brasil, por meio do Decreto n. 99.710, de 21.11.1990, 

promulgou a Convenção sobre os Direitos da Criança e, por meio do 

Decreto n. 5.007, de 08.03.2004, promulgou o Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à 

prostituição infantil e à pornografia infantil. 

 Dessas convenções resultou o tipo penal do 241-A, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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 Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, em sede de 

Repercussão Geral, decidiu que a competência da Justiça Federal se limita 

à divulgação do conteúdo pornográfico envolvendo crianças e 

adolescentes, pela rede mundial de computadores, em razão da 

transnacionalidade. 

 Entretanto, se houver apenas a troca de mensagens 

eletrônicas entre pessoas residentes no Brasil, sem transpor as fronteiras 

do Estado Brasileiro, ausente o requisito da transnacionalidade e, 

portanto, a competência é da Justiça Estadual. 

 Nesse sentido: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-A DA LEI 

8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). 

COMPETÊNCIA. DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE IMAGENS COM 

CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE. CONVENÇÃO SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA. DELITO 

COMETIDO POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(INTERNET). INTERNACIONALIDADE. ARTIGO 109, V, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do preconizado no 

art. 109, V, da CF, a competência para processamento e julgamento 

de crime será da Justiça Federal quando preenchidos 03 (três) 

requisitos essenciais e cumulativos, quais sejam, que: a) o fato esteja 

previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; b) o Brasil seja 

signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual 

assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie 

delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o 

resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou 

reciprocamente. 2. O Brasil pune a prática de divulgação e publicação 

de conteúdo pedófilo-pornográfico, conforme art. 241-A do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 3. Além de signatário da Convenção 

sobre Direitos da Criança, o Estado Brasileiro ratificou o respectivo 

Protocolo Facultativo. Em tais acordos internacionais se assentou a 

proteção à infância e se estabeleceu o compromisso de tipificação 
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penal das condutas relacionadas à pornografia infantil. 4. Para fins de 

preenchimento do terceiro requisito, é necessário que, do exame 

entre a conduta praticada e o resultado produzido, ou que deveria 

ser produzido, se extraia o atributo de internacionalidade dessa 

relação. 5. Quando a publicação de material contendo pornografia 

infanto-juvenil ocorre na ambiência virtual de sítios de amplo e fácil 

acesso a qualquer sujeito, em qualquer parte do planeta, que esteja 

conectado à internet, a constatação da internacionalidade se infere 

não apenas do fato de que a postagem se opera em cenário propício 

ao livre acesso, como também que, ao fazê-lo, o agente comete o 

delito justamente com o objetivo de atingir o maior número possível 

de pessoas, inclusive assumindo o risco de que indivíduos localizados 

no estrangeiro sejam, igualmente, destinatários do material. A 

potencialidade do dano não se extrai somente do resultado 

efetivamente produzido, mas também daquele que poderia ocorrer, 

conforme própria previsão constitucional. 6. Basta à configuração da 

competência da Justiça Federal que o material pornográfico 

envolvendo crianças ou adolescentes tenha estado acessível por 

alguém no estrangeiro, ainda que não haja evidências de que esse 

acesso realmente ocorreu. 7. A extração da potencial 

internacionalidade do resultado advém do nível de abrangência 

próprio de sítios virtuais de amplo acesso, bem como da reconhecida 

dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que 

instituiu o Marco Civil da Internet no Brasil. 8. Não se constata o 

caráter de internacionalidade, ainda que potencial, quando o 

panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida 

entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como 

ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas 

situadas no Brasil. Evidenciado que o conteúdo permaneceu 

enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como 

que os envolvidos se conectaram por meio de computadores 

instalados em território nacional, não há que se cogitar na 

internacionalidade do resultado. 9. Tese fixada: “Compete à Justiça 

Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou 

adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente 

(arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados 

por meio da rede mundial de computadores”. 10. Recurso 

extraordinário desprovido (RE 628624 / MG, RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ 
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Acórdão:  Min. EDSON FACHIN, Julgamento:  29/10/2015, Tribunal 

Pleno, DJe-062  DIVULG 05-04-2016  PUBLIC 06-04-2016).  

 

 No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: 

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES RELACIONADOS À 
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DA INTERNET. INEXISTÊNCIA 
DE ELEMENTOS DE INTERNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. O fato de o suposto 
crime praticado contra menores ter sido cometido por meio da rede 
mundial de computadores (internet), não atrai, necessariamente, a 
competência da Justiça Federal para o processamento do feito. 2. 
Para se firmar a competência da Justiça Federal, além de o País ser 
signatário de acordos e tratados internacionais, deve-se demonstrar 
que a divulgação das cenas pornográficas envolvendo crianças e 
adolescentes efetivamente ultrapassou as fronteiras do Estado 
Brasileiro. 3. A hipótese dos autos demonstra ser apenas a troca de 
mensagens eletrônicas entre pessoas residentes no Brasil, por meio 
de correio eletrônico e de comunidades virtuais de relacionamento 
como MSN, sem transpor a fronteiras do Estado Brasileiro, ausente 
o requisito da transnacionalidade, motivo pelo qual deve ser 
apurada pela Justiça estadual. 4. Conflito conhecido para declarar 
competente o Juízo de Direito da Vara Criminal de Rolândia/PR, o 
suscitado" (STJ, CC 121.215/PR, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE 
OLIVEIRA (Desembargadora Convocada do TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, 
DJe de 01/02/2013).  

 

 Por fim, o v. acórdão recorrido aponta interesse da União 

para atribuir a competência à Justiça Federal. 

 Em primeiro lugar, os incisos III e V, do artigo 109, da 

Constituição Federal não preveem o interesse da União como requisito 

para a fixação da competência da Justiça Federal.  

 A exigência do interesse da União está apenas no inciso IV, 

do mesmo artigo, que trata dos crimes contra bens ou interesses da 

União, ou seja, quando seus bens jurídicos forem diretamente afetados. 
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 Quando o bem jurídico afetado pertencer a outros 

titulares, o interesse da União é meramente reflexo e não desloca a 

competência para a Justiça Federal. 

 É que em todo e qualquer delito, o Estado é o sujeito 

passivo constante ou formal. Logo, sempre tem interesse reflexo ou 

indireto na punição do agente. 

 Nesse sentido: 

“Sob o aspecto formal, o Estado é sempre o sujeito passivo do crime, 

que poderíamos chamar de sujeito passivo mediato” (CEZAR 

ROBERTO RIBTENCOURT, Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 13. 

ed. Saraiva, 2008, p. 231). 

 

 E nas hipóteses em que o interesse da União for apenas 

reflexo, a competência para o julgamento do crime é da competência da 

Justiça Estadual. 

 Nesse sentido, a lição de MARIA LÚCIA KARAN: 

“O que importa considerar para esta definição de competência da 

Justiça Federal é, em primeiro lugar, o bem jurídico tutelado pela 

norma penal incriminadora dos fatos que constituem a ‘causa 

petendi’. Sendo a União, suas entidades autárquicas e empresas 

públicas as titulares do bem jurídico afetado pela conduta atribuída 

ao réu estará definida a competência da Justiça Federal. Voltando-se 

o resultado da conduta enfocada contra bens jurídicos de outros 

titulares, ainda que bens, serviços ou interesses da União, de suas 

entidades autárquicas e empresas públicas sejam reflexamente 

atingidos, não estará autorizada a afirmação de incidência da regra 

comentada” (Competência no Processo Penal, 2. ed., RT, 

1998, p. 23/24). 

 

 No caso em exame, o titular do bem jurídico tutelado é a 

pessoa aliciada e deslocada, dentro do território nacional, para a 

prostituição. Logo, o interesse da União no caso, é apenas reflexo.  
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 Portanto, não é de hoje o entendimento de que mesmo 

que existentes tratados internacionais sobre o assunto a ser dirimido pelo 

juízo singular, tal fato não é apto a atrair a competência da Justiça Federal, 

uma vez que, na linha dos precedentes dos Tribunais Superiores, existem 

critérios de atração da competência, no caso, a transnacionalidade. 

 Assim, ausentes o interesse direto da União e a 

transnacionalidade, a competência para o julgamento é da Jurisdição 

Estadual. 

 Portanto, ao reconhecer que o crime tipificado no artigo 

231-A, do Código Penal é de competência da Justiça Federal tão-somente 

porque é fundado em tratado da União com organismo internacional, o v. 

acórdão recorrido contrariou a norma do inciso III, do artigo 109, da 

Constituição Federal, pois ela não trata de competência em matéria penal 

e, também, porque não há interesse direto da União no caso sub judice.  

 Contrariou, ainda, o inciso V, do mesmo artigo, que exige a 

transnacionalidade, ausente no delito apurado nos autos. 

 
5. DO PEDIDO 
 

Ante o exposto, demonstrada a violação ao artigo 109, 

incisos III e V, da Constituição Federal, no tocante à competência para o 

julgamento do crime tipificado no artigo 231-A, do Código Penal, aguarda-

se o deferimento e o processamento do presente Recurso Extraordinário 

por essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para que seja 

reconhecida a competência da Justiça Estadual, cassado o v. acórdão 

recorrido e determinado o retorno dos autos ao E. Tribunal de Justiça de 
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São Paulo para que a douta Câmara julgadora aprecie o mérito dos 

recursos quanto ao referido delito. 

         São Paulo, 18 de maio de 2016. 
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