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INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste em 

destacar a necessidade da existência de um 

debate sobre o tráfico internacional de 

mulheres, principalmente em El Salvador a 

partir da atuação da Gangue Mara 

Salvatrucha, que é a maior e uma das 

gangues mais perigosas do mundo, 

composta por cerca de 70 a 100 mil 

integrantes que não estão somente em El 

Salvador.1 

O tráfico de pessoas é uma das 

formas mais lucrativas, principalmente 

quando a vítima é uma mulher, pois sua área 

de atuação é maior. O tráfico internacional 

de mulheres é uma questão que ultrapassa a 

esfera nacional do Estado, pois sua 

existência afeta o cenário internacional, 

levando em consideração a movimentação 

financeira que existe entre os países de saída 

e entrada da vítima, que além de ser crime 

transnacional, sua atuação viola os direitos 

humanos. Para tentar solucionar o problema 

é necessário existir uma cooperação entre os 

Estados e organizações internacionais para 

criar programas e leis capazes de controlar e 

erradicar essa atuação.2  

																																																													
1PADRÓN, Edwin. “Las 'Maras', Espejo de las 
Pandillas CartaGeneras” Diponível em: 
<http://www.eluniversal.com.co/suplementos/faceta
s/las-maras-espejo-de-las-pandillas-cartageneras-
177001>. Acesso em 13 de julho de 2015. 
2PAULA, Cristiane. “Tráfico Internacional de 
Pessoas com Ênfase no Mercado Sexual” 

Nos últimos anos, o número de 

gangues tem crescido, com a estimativa de 

25.000, e o número de pessoas traficadas 

também tem crescido. O tráfico de pessoas é 

uma fonte de receita para as gangues, entre 

18.000 a 20.000 pessoas são traficadas para 

os Estados Unidos a cada ano, 12,3 milhões 

de pessoas em todo o mundo são vítimas de 

trabalho forçado e prostituição,3 1,2 milhões 

de vítimas em todo o mundo são crianças; 

1,4 milhões são vítimas de exploração 

sexual comercial, dos quais 98% são 

mulheres e meninas e 32% das vítimas são 

utilizados para a exploração econômica 

forçada, dos quais 56% são do sexo 

feminino. 4 

El Salvador é fonte, trânsito e país 

de destino de mulheres e crianças que são 

vítimas do tráfico de pessoas, prostituição e 

trabalho forçado. A maioria das vítimas são 

mulheres de áreas rurais que são forçadas à 

exploração sexual comercial em áreas 

urbanas, e alguns adultos e crianças são 

																																																																																								
Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artig
os_leitura&artigo_id=1640. Acesso em 24 de julho 
de 2015. 
3“Trafficking in Persons Report – 10th Edition” 
Disponível em: 
 
<http://www.state.gov/documents/organization/142
979.pdf> Acesso em 03 de agosto de 2015. 
4“Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho e seu Seguimento.” 
Disponível em: < 
http://www.oit.org.br/sites/all/forced_labour/oit/rela
torio/indicadores.pdf> Acesso em 12 de agosto de 
2015. 
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submetidos ao trabalho forçado como 

trabalhadores agrícolas e trabalhadores 

domésticos.5 

Em 2013, o número de pessoas 

desaparecidas aumentou 93%. A polícia de 

El Salvador constatou que 1.070 pessoas 

foram reportadas como desaparecidas. Um 

número significativo desse desaparecimento 

aparenta estar relacionado com as atividades 

de gangues, já que as pessoas desaparecidas 

eram integrantes de alguma gangue ou era 

família ou amigo de um membro. Amigos e 

familiares de membros da gangue correm os 

mesmos riscos que os próprios membros. 6 

Entre estas gangues a Mara 

Salvatrucha, também conhecida como MS-

13, não atua somente realizando tráfico de 

mulheres, o tráfico de drogas e armas e 

extorsões são atividades realizadas pela 

gangue. Um membro desta gangue/ de uma 

gangue é facilmente reconhecido devido ao 

grande número de tatuagens pelo corpo além 

da cor da roupa: azul e preta. Ao habitar 

uma nova região, os membros fazem grafites 

para marcar o território.  

Para analisar a hipótese o trabalho 

será dividido em três capítulos, além da 
																																																													
5“Relatório sobre tráfico de pessoas 2013: El 
Salvador” Disponível em: <http://dialogo-
americas.com/pt/articles/rmisa/features/around_the
_world/2013/09/18/feature-ex-4464>. Acesso em 
15 de agosto de 2015. 
6“EUA Listam Mara Salvatrucha como Importante Grupo 
Criminoso”. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/10/eua-
designam-o-mara-salvatrucha-ms-13-como-
importante-grupo-criminoso.html>. Acesso em 16 
de agosto de 2015. 

introdução e conclusão.  No primeiro 

capítulo será situado o país onde a MS-13 

surgiu, e fatores que facilitaram para sua 

existência: violência e economia, bem como 

a história da gangue.  Já no segundo 

capítulo, o objetivo é analisar o tráfico de 

mulheres e a violência sofrida por elas, 

verificando a atuação da gangue. No terceiro 

capítulo será feito uma analise no controle 

do Estado, verificando a existência ou não 

de programas e leis que controlem o tráfico 

de mulheres, levando em consideração a 

Convenção de Palermo e os Direitos 

Humanos.  

1.1 GANGUE MARA SALVATRUCHA 

Mara é uma gíria que significa 

bando e Salvatrucha é um nome designados 

para pessoas de El Salvador, já a numeração 

13 significa uma homenagem a uma gangue 

mexicana, este número também está 

relacionado à violência realizada pelo grupo: 

para um jovem entrar na gangue é 

necessário passar por uma sessão de treze 

segundos. 7 Outra forma de entrar no grupo 

é realizar relações sexuais com vários 

membros da gangue, segundo o relatório, 

mulheres preferem sofrer o espancamento 

por acreditar que com isso ganham mais 

respeito dentro da gangue.8 

																																																													
7LOGAN, Samuel This is for the Mara Salvatrucha: 
Inside the MS-13, America’s Most Violent Gang, 
(New York, 2009).  
8“MS13”. Disponível em: < 
http://www.insightcrime.org/el-salvador-organized-
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A MS-13 teve seu crescimento 

estimulado por duas decisões das 

autoridades dos Estados Unidos. 

Primeiramente, os presos eram agrupados de 

acordo com etnias, o que facilitou a 

identidade do grupo por questão de 

sobrevivência e auxiliou o crescimento de 

outras gangues. A segunda decisão foi 

extraditar para El Salvador quem já possuía 

relacionamentos no país norte-americano, 

com conexões criminosas e com vasto 

conhecimento no processo de drogas. Ao 

chegar a El Salvador, encontraram um país 

devastado pela guerra e com isso tiveram as 

condições ideais para crescer e obter o poder 

paralelo ao do Estado.9 

A principal finalidade do grupo era 

de proteger os imigrantes de outras pessoas 

ou grupos estabelecidos na região que antes 

eram chamados de Mexicanos e Mexicos-

Americanos. Por esse motivo, inicialmente, 

somente pessoas de El Salvador eram 

autorizadas a participar.  Um de seus lemas 

é “Mata, roube, viola, controle” e “Viva 

para Mara ou morra pela Mara”. 10 

																																																																																								
crime-news/mara-salvatrucha-ms-13-profile>. 
Acesso em 10 de agosto de 2020. 
9 WOLOSZYN, Andre. ”Gangues - A Mara 
Salvatrucha: Ritos e Associações“. Disponível em: 
http://www.defesanet.com.br/al/noticia/8945/GAN
GUES---A-Mara--Salvatrucha--Ritos-e--
Associacoes”. Acessado em 22 de agosto de  2020. 
10“EUA Listam Mara Salvatrucha como Importante Grupo 
Criminoso”. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/10/eua-
designam-o-mara-salvatrucha-ms-13-como-
importante-grupo-criminoso.html>. Acesso em 16 
de agosto de 2020. 

Membros da gangue estão 

infiltrados em órgãos controladores da lei do 

governo e agências de segurança, o que 

representa uma ameaça à segurança, devido 

ao acesso às informações sobre 

investigações e de pessoas protegidas, já os 

membros de gangue que servem nas 

agências policiais e em prisões podem 

comprometer as investigações e operações 

criminais de segurança, em relação à 

aquisição de conhecimento e treinamento 

em táticas policiais e manuseio de armas. Há 

ainda policiais e funcionários corruptos que 

têm ajudado os membros de gangues a 

cometerem crimes e impediram 

investigações. 11 

O relatório da National Gang 

Intelligence Center indica que membros de 

gangues aplicaram ou receberam empregos 

em áreas judiciais, polícia e agências 

correcionais em pelo menos 57 distritos, 

incluindo Califórnia, Florida e Virginia.12 

O mesmo relatório indica que no 

mínimo 72 países têm comprometido ou 

corrompido a aplicação da lei, ou o pessoal 

																																																													
11“Manual Contra o Tráfico de Pessoas para 
Profissionais do Sistema de Justiça Penal”. 
Disponível em: 
<http://www.unodc.org/documents/congress//backg
round-
information/Human_Trafficking/2009_UNODC_TI
P_Manual_PT.pdf>. Acesso em 28 de outubro de 
2020.  
12“2011 National Gang Threat Assessment – 
Emerging Trends”. Disponível em: 
<https://www.fbi.gov/stats-
services/publications/2011-national-gang-threat-
assessment>. Acesso em 2 de  outubro de 2020. 
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prisional, nos últimos três anos. Em 

novembro de 2010, um policial em Nova 

York foi suspenso por passar informações 

confidenciais a um membro de gangue, não 

sendo este o único caso e esse não é o único 

caso, em 2010 um ex-policial em Illinois 

declarou-se culpado das acusações de 

conspiração para cometer extorsão e obstruir 

a justiça por sua parte na ajuda a um 

membro de gangue.13 

Reconhecer um membro da gangue 

é fácil, pois os integrantes possuem diversos 

símbolos tatuados em seus corpos (figura 1) 

com a finalidade de mostrar para todos o 

perigo que ele representa, além de mostrar 

que o integrante abre mão de sua 

individualidade e assume um compromisso 

de fidelidade com a MS-13. Cada tatuagem 

possui um significado específico, por 

exemplo, uma lágrima próxima aos olhos 

mostra que o integrante perdeu algum ente 

por gangues rivais ou por policiais. Ter o 

“MS-13” tatuado é um “direito adquirido”: 

para conquistá-lo é necessário matar um 

membro de uma gangue rival, o cifre mostra 

que aquele bando já está completo. A ideia 

inicial da tatuagem seria a de que ao entrar 

na gangue não é mais possível deixa-la. 

Figura 1 - Mara Salvatrucha - Tatuagens 

																																																													
13 Ibid. 

 
        Fonte: Department Of Homeland 

Security, September 23, 2009 

 

Outra forma de reconhecer o 

membro de uma gangue é através de sua 

vestimenta: roupas e tênis pretos e azuis da 

marca Nike e bandanas azuis são usadas 

pelos Juniors e os Sêniors usam bandanas 

pretas.14 Toda essa simbologia, como dito 

anteriormente, era para facilitar o 

reconhecimento da população, porém, 

facilitou o reconhecimento da polícia que 

começou a combater os integrantes da Mara 

Salvatrucha, o que fez com que o uso das 

tatuagens perdesse o sentido, pois o risco de 

ser detido por possuir uma das tatuagens 

tornou-se fácil.15 

A MS-13 está envolvida com 

diferentes tipos de crimes que variam de 

acordo com o local, seu lema é “Mata, 

rouba, viola e controla”. A Mara em 2012 

foi considerada a primeira gangue de rua 

como um grupo criminoso transnacional de 

acordo com o governo federal dos Estados 

																																																													
14“Drugs and Crime – Gang Profile”. Disponível 
em: <http://cryptome.org/gangs/mara.pdf>. Acesso 
em 30 de outubro de 2020. 
15Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, Activists 
beyond Borders: Advocacy Networks   in 
International Politics (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1998), Capítulo 1:  “Transnational 
Advocacy Networks in International Politics: 
Introduction”. 
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Unidos. As duas formas de receitas mais 

lucrativas para a gangue são extorsões e 

tráfico de drogas, porém, uma atividade que 

ultimamente tem chamado atenção é o 

tráfico de pessoas, principalmente de 

mulheres e meninas. 

2 – TRÁFICO DE MULHERES 

2.1 Atuação da MS-13: Violência e 

Tráfico de Mulheres 

O direito de a mulher viver sem 

medo de ser agredida é violado todo o dia 

em El Salvador. Em 2002, 150 mulheres 

foram mortas, no ano posterior, esse número 

aumentou para 326 mulheres mortas. 

Somando os anos de 2002 até 2004, 

ocorreram 728 casos de mulheres mortas. 

Geralmente essas mulheres possuem entre 

20 a 30 anos ou são meninas na faixa dos 10 

anos. As mortes costumam ser violentas e 

cruéis a tal ponto de tornar-se difícil o 

reconhecimento da vítima. Em 2005, 57% 

das mortes foram cometidas por arma de 

fogo e 41% foram cometidas com o uso de 

facas, objeto pontiagudos ou outras armas 

improvisadas. 16 

As gangues acreditam que as 

mulheres não são tão suspeitas quanto os 

homens perante as autoridades, e, por isso, 

diversas vezes são utilizadas como mulas de 

																																																													
16“El Salvador Today: Advocacy Issues Series”. 
Disponível Em: <Http://Share-Elsalvador.Org/Wp-
Content/Uploads/Violenceagainstwomenonepager.
Pdf>. Acesso Em 1 De Setembro De 2015. 

drogas, fazendo contrabando de mercadorias 

ilegais nas prisões, recolhimento de 

informações sobre gangues rivais e o porte 

de arma em locais públicos. 

O tráfico em El Salvador está 

relacionado com a imigração irregular, onde 

o membro da MS-13 finge que ajudará a 

mulher a atravessar a fronteira e ao chegar 

ao seu destino, se torna escrava, onde são 

obrigadas a trabalhar para pagar suas 

dívidas. Um ponto irônico é que a gangue 

vende proteção dela própria, já que a vítima 

paga para garantir que o membro da gangue 

a levará ao seu destino final com 

segurança.17 

Os dois participantes mais 

perigosos do negócio do tráfico de El 

Salvador são as gangues MS-13 e MS-18.18 

De acordo com Jorge Santos, Coordenador 

do Centro Internacional para investigações 

em Direitos Humanos da Guatemala, essas 

gangues estão utilizando mulheres mais do 

que antes já se usou, isso porque o retorno 

financeiro do tráfico de mulheres é maior 

que outras modalidades. Além de que, no 

geral, a prostituição é mais exercida pelo 

sexo feminino, 79% das pessoas traficadas 

exercem essa função. Essa atividade 

movimenta cerca de 32 bilhões de dólares 

																																																													
17 Ibid. 
18VENTURA, Iris, "The Rise of Human Trafficking 
in Central America" Disponível em: 
<http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/739 
pagina19>. Acesso em 03 de novembro. 
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por ano, privando a vida de mais de 2,5 

milhões de pessoas. 19  

Em 2009 foi realizada uma seleção 

de novos membros em El Salvador para a 

MS-13, a gangue teve preferência por 

mulheres devido ao acesso a prisões, e lá 

elas conseguem transportar celulares e 

drogas para os prisioneiros.20 Esta gangue 

tem a preferência por traficar mulheres que 

fugiram de casa ou orfanatos ou que já 

sofreram violência sexual e que vieram de 

famílias problemáticas, porque elas possuem 

a tendência em ser vulneráveis e mais fácies 

de controlar. Por já terem sofrido 

anteriormente, elas buscam ser aceitas e 

necessitem se sentir pertencente a um grupo. 

Após serem seduzidas e recrutadas, essas 

mulheres são forçadas a prostituição e a 

contribuírem financeiramente com a 

gangue.21 

O sociólogo Michel Dorais e o 

criminologista Patrice Corriveau observaram 

																																																													
19PELCASTRE, Julieta. “MS-13 e Barrio 18 Estão 
Usando Mulheres e Meninas como Criminosas” 
 Disponível em:  
<http://dialogo-
americas.com/pt/articles/rmisa/features/regional_ne
ws/2013/10/31/mujeres-pandillas>. Acesso em 18 
de outubro de 2020. 
20“El Salvador, MS-13 Recruitment Intensifies”. 
Disponível em: 
http://www.southernpulse.com/pulses/el-salvador-
ms-13-recruitment-intensifies. Acessado em 05 de 
setembro de 2020. 
21STOLPE, Elysse. “Ms-13 And Domestic Juvenile 
Sex Trafficking: Causes, Correlates, and 
Solutions”. Disponível em: 
<http://www.vjspl.org/wp-
content/uploads/2014/04/3.24.14_Stolpe_-MS-
13_STE_PP-typos-fixed.pdf>  Acesso em 16 de 
setembro de 2020.  P.351 

que existem quatro tipos de perfis dessas 

mulheres: a) as que fazem por amor, são 

meninas que se apaixonam por algum 

integrante e fazem qualquer coisa para 

agradá-lo; b) as que fazem por dinheiro, que 

são as que possuem esperança de ajudar suas 

famílias e conseguirem uma vida melhor; c) 

as que fazem por emoção, e por fim; d) as 

que são obrigadas.22 

A violência da MS-13 facilita seu 

esquema de tráfico, tendo em vista que por 

medo a vítima não reage e não reporta as 

atividades da gangue para as autoridades. As 

vítimas sofrem violências físicas e 

psicológicas para não se manifestarem e tais 

violências servem também para assegurar 

que a vítima pagará o que “deve” para a 

gangue, e para isso, são obrigadas a 

possuírem um número elevado de clientes 

para gerar altos lucros para a mara.23 

Um integrante da MS-13, Amaya, 

também conhecido como “Murder e Blue”, 

um dos traficantes mais violentos da gangue, 

fornece bebidas alcoólicas e drogas para, 

segundo ele, facilitar o trabalho das 

meninas. Amaya cobra de seus clientes entre 

US$30-US$100 dólares por 20 minutos de 

relação com a vítima e retém a maior parte 

desse valor para si.24 Além de atender os 

clientes, as vítimas são forçadas a manter 

																																																													
22Ibid. p. 352 
23Ibid. p. 354 
24Ibid. p. 355 
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relações com os membros da Mara 

Salvatrucha. 

As vítimas que são desobedientes 

sofrem uma sequência de estupro coletivo 

com diversos membros da gangue e 

frequentemente sofrem ameaças contra elas 

e contra suas famílias para garantir sua 

obediência e garantir que não fugirão. 

Algumas vítimas são descartadas pela 

própria gangue para garantir novas meninas 

para seus clientes, em alguns casos, a vítima 

é utilizada por uma semana e a gangue 

começa o processo de recrutar novas para a 

próxima semana.25 

As mulheres de El Salvador estão 

correndo para os salões de beleza para 

mudar a cor de seus cabelos em uma 

tentativa de sobreviver. Apenas namoradas 

de membro da gangue são autorizadas a 

possuírem cabelos loiros e ruivos além de 

somente elas serem autorizadas a utilizar 

roupas amarelas e vermelhas. Apesar de a 

gangue negar essa informação, as mulheres 

que não são namoradas de algum membro 

da gangue não se arriscam pintando o cabelo 

com as cores que não destinadas a elas.26 

 

2.2Network 

																																																													
25Ibid. P 356 
26NUNEZ, Alanna. “Women in El Salvador Are 
Reportedly Dyeing Their Hair to Stay Alive” 
Disponível em: 
<http://www.cosmopolitan.com/politics/news/a424
17/gang-violence-el-salvador-women-dyeing-their-
hair-stay-alive/>. Acesso em 25 de setembro de 
2020. 

O processo do tráfico internacional 

de mulheres é complexo e além de diversas 

etapas é necessário possuir uma rede de 

apoio extensa que facilita e mantém o 

tráfico. 

Após a Mara Salvatrucha escolher e 

recrutar a vítima, ela é levada para o local 

no qual será explorada, e para isso a gangue 

é auxiliada por motoristas de táxis e 

caminhões, que participam dos lucros e 

também abusam das mulheres. Donos de 

bares e bordeis também fazem parte da rede 

de apoio da gangue, nesses locais as 

mulheres “trabalham” e são exploradas 

sexualmente. Os proprietários recebem e 

controlam a maior parte do lucro. 

A gangue retira todos os 

documentos das vitimas e precisam emitir 

novos para garantir que a vítima não seja 

identificada. Membros do setor público 

foram descobertos fornecendo falsas 

certidões de nascimento e outros 

documentos de identificação para a mara, 

além de facilitar a passagem dessas 

mulheres nas fronteiras.  Essa documentação 

permite que as mulheres viajem sem 

autorização dos pais, no caso de mulheres 

menores de idade, e resolve qualquer 

problema de status de imigração no país de 

destino. Esses membros dos setores públicos 

também protegem os donos de bares e 
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bordeis para que eles não sejam acusados ou 

investigados.27 

Os membros da MS-13 em El 

Salvador se comunicam regularmente com 

os outros membros localizados em 

Honduras, Guatemala, México e Estados 

Unidos. O propósito das comunicações entre 

os membros é manter contato com os 

amigos, membros de gangues, ou membros 

da família em outro país; fornecer finanças 

para membros salvadorenhos nos Estados 

Unidos; auxiliar na tomada de decisões 

sobre problemas dentro do grupo e para 

fornecer orientação ou assistência para os 

membros em El Salvador que tentam 

retornar para os Estados Unidos ou que 

estão encarcerados em El Salvador. A 

comunicação é realizada através de 

telefonemas e mensagens, além de cartas, e-

mails e salas de bate papo na internet.28 

 

2.3 Rotas 

El Salvador envia, troca e recebe 

mulheres e crianças traficadas com o 

propósito de exploração sexual e trabalho 

forçado, esse tráfico é frequentemente 

realizado de forma doméstica. Jovens 

mulheres e meninas são vendidas de áreas 

																																																													
27VENTURA, Iris, "The Rise of Human Trafficking 
in Central America" Disponível em: 
<http://scholarship.shu.edu/student_scholarship/739 
pagina19>. Acesso em 03 de novembro. 
28“Mara Salvatrucha (MS-13): An International 
Perspective” Disponível em: 
<https://info.publicintelligence.net/FBI-MS13.pdf>. 
Acesso em 06 de agosto de 2020. 

rurais para centros urbanos para exploração 

sexual, enquanto as traficadas 

internacionalmente são forçadas a 

trabalharem na agricultura. A maior parte 

das vítimas internacionais são de países 

vizinhos: Honduras e Guatemala. Essas 

vítimas são atraídas através de falsos 

anúncios de empregos.29 

Muitos estados que antes eram 

vistos como uma fonte de abastecimento 

para os traficantes estão se transformando 

em destinos para as vítimas. O turismo 

sexual acrescenta uma camada complexa, 

já que existe a necessidade de uma 

escravidão sexual. Uma questão 

importante de se observar é que o tráfico 

de pessoas pode ocorrer dentro de uma 

fronteira de um Estado, utilizando a 

própria população local, em vez de uma 

função internacional. 

Na América Latina existem rotas 

domésticas, intra-regional e inter-regional. 

As rotas internacionais geralmente partem 

dos países em desenvolvimento para os 

países mais desenvolvidos. Países com o 

turismo em crescimento como, por exemplo, 

México, Costa Rica e Panamá são os 

principais a receberem as vítimas traficadas, 

já El Salvador, fornece a maioria das 

																																																													
29“Informe 2013 - Anistia Internacional O Estado 
Dos Direitos Humanos No Mundo” Disponível em: 
<https://anistia.org.br/wp-
content/uploads/2014/04/AmnestyInternational_An
nualReport2013_complete_br-pt.pdf>. Acessado 
em 29 de setembro de 2020. 
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vítimas. As mulheres salvadorenhas são 

levadas para Honduras e Nicarágua.30 

El Puerto de La Libertad, no litoral 

de El Salvador, tem o clima ameno e hotel 

com vista para o mar se tornou um destino 

turístico, mas também tem chamado atenção 

por outros fatores. Cerca de 80 mulheres 

morrem a cada ano em La Libertad, que até 

recentemente era também um ponto 

importante para o tráfico.31 

Figura 2 - Rotas Intra-Regionais do Tráfico 

 
Fonte: The Rise of Human Trafficking in Central 

America  

A atividade do tráfico na América 

central é facilitada devido ao acordo de 

trânsito livre entre El Salvador, Guatemala, 

Honduras e Nicarágua que permite a livre 

passagem entre as fronteiras dos países 

participantes sem nenhuma restrição ou 

obrigatoriedade de checagem de 
																																																													
30“Honduras” Disponível em: 
<http://www.protectionproject.org/wp-
content/uploads/2010/09/Honduras.pdf>. Acesso 
em 28 de setembro de 2020. 
31REYES, Ignacio. “El País Donde Ser Mujer se 
Paga com la Muerte.”. Disponível em: 
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/03/121
102_femicidio_feminicidio_salvador.shtml>. 
Acesso em 05 de agosto de 2020. 

documentação e devido ao fraco 

monitoramento nas fronteiras. Esses acordos 

contribuem para as rotas intra-regionais de 

tráfico de mulheres, pois permitem que as 

vítimas sejam transportadas entre os países 

sem serem detectadas. Somado a esses 

fatores, Honduras possui vário quilômetros 

de costa banhada pelo Atlântico, sem 

população, o que atrai os traficantes.32 

O tráfico humano tem dois fluxos 

principais: do Sul para a Costa Rica e 

Panamá, onde as mulheres são levadas para 

o trabalho forçado ou para países fora da 

região. Guatemala é também um país de 

trânsito para as vítimas do tráfico de El 

Salvador, Nicarágua e Honduras que são 

direcionadas do Norte para o México e os 

Estados Unidos. As mulheres de Nicarágua, 

Guatemala e Honduras também são 

traficadas para trabalho forçado na 

agricultura em El Salvador. 33 

 Figura 3 - Fluxo do Tráfico de Mulheres 
na América Central: 2011 

																																																													
32“Honduras” Disponível em: 
<http://www.protectionproject.org/wp-
content/uploads/2010/09/Honduras.pdf>. Acesso 
em 28 de setembro de 2020. 
33“Relatório sobre tráfico de pessoas 2013: El 
Salvador”. Disponível em: <http://dialogo-
americas.com/pt/articles/rmisa/features/around_the
_world/2013/09/18/feature-ex-4464>. Acesso em 
19 de agosto de 2020. 
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Fonte: UNODC, 2015 

As mulheres de Nicarágua, 

Honduras, Guatemala e El Salvador são 

traficadas para todos os países da região 

onde existem restrições fracas e policiais 

corruptos. Muitos acabam em Belize e na 

Guatemala, onde o turismo sexual aumentou 

nos últimos anos. O México é um país de 

destino e de trânsito para os imigrantes 

clandestinos e vítimas de tráfico.34 Os 

imigrantes ilegais são muitas vezes 

extorquidos ou roubados, especialmente no 

sistema ferroviário mexicano onde são 

obrigados a ser "mula" de drogas ilícitas.35  

A Mara Salvatrucha controla 

muitas operações na ferrovia no México 

através de subornos ou ameaças, e por 

diversas vezes a gangue embarca em trens 

mexicanos mostrando suas roupas azuis e 

brancas que são consideradas um passe livre 

																																																													
34“Trafficking of Women in Central America and 
Mexico” Disponível em: 
<http://cawn.org/Trafficking%20of%20women%20
briefing%20paper.pdf>. Acesso em 10 de 
novembro de 2020. 
35ETTER, Gregg. “Mara Salvatrucha 13 - A 
Transnational Threat”. Disponível em: 
<http://www.ngcrc.com/journalofgangresearch/jour
.v17n2.etter.v1.pdf>. Acesso em 2 de novembro de 
2020. 

para o trem. Além da ferrovia mexicana, 

outras ferrovias cooperam voluntariamente 

ou por intimidação com a gangue.  

Figura 4 - Destino das Vítimas de Tráfico 
da América do Norte e Central e Caribe, 

2010 - 2012 

 
Fonte: UNODC, 2014 

O tráfico com imigrantes também é 

regulado pela gangue e em diversas áreas os 

imigrantes são tributados. Acuna observa 

que o tráfico de pessoas, armas e drogas é 

um dos principais motivos pelo qual a mara 

se reúne na zona fronteiriça do sul. Até a 

passagem do Furacão Stan, que devastou o 

sul do México, a linha ferroviária foi uma 

importante fonte de renda para a gangue que 

extorquia os migrantes que tentavam 

embarcar ilegalmente no trem no sentido 

Norte. 36 

																																																													
36Acuna, A.; Azaola, E.; Bardales, E.; Caldera, H.; 
Carranza, M. ; Castillo, M. Evans, D.; Guaqueta, J.; 
Hrebenak, P.; Macis, E. Reisman, L.; Roig, E.; 
Sheldon, L. and Sibaja, H. (2006) Central 
America and Mexico Gang Assessment. 
Washington, D.C.: United States Agency For 
International Development. Disponível em: 
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As estradas mal conservadas são 

comuns e também representam um perigo 

significativo para os viajantes. Não há 

praticamente nenhuma iluminação pública 

nas estradas secundárias, criando um sério 

risco após o anoitecer.37 

3 – CONTROLE DO ESTADO 

Diante da falta de denúncia por 

parte das vítimas, o tráfico de mulheres se 

tornou difícil de punir, tendo em vista, que 

elas se sentem com medo e temem pelo 

preconceito da sociedade em vê-las como 

prostitutas por opção e não porque foram 

forçadas de alguma forma a venderem seus 

corpos.  

 

3.1 Ações de Combate 

Como resposta ao alto índice de 

violência no país, o governo salvadorenho 

criou políticas de seguranças direcionadas 

às gangues, inclusive a Mara 

Salvatrucha.38 El Salvador é o país com o 

maior número de registros encontrados 

																																																																																								
http://www.usaid.gov/locations/ 
latin_america_caribbean/democracy/gangs_assessm
ent.pdf> Acesso em: 01 de novembro de 2020.  
37“El Salvador 2015 Crime and Safety Report”. 
Disponível em: 
<https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails
.aspx?cid=17691>. Acesso em 01 de novembro de 
2020.  
38 MARTEL, Roxana. “Pactos Comunitários e 
Proteção em San Salvador”. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S0103-
20702010000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em  22  de novembro de  2020. 

sobre iniciativas contra as gangues.39 É 

importante primeiramente controlar a 

existência da gangue, e a partir disso 

controlar o tráfico internacional de pessoas 

cometidos por ela.  

 A primeira política de segurança 

foi proposta pelo presidente Francisco 

Flores Pérez em 2003, conhecida como 

Mano Dura, formulada especialmente para 

o combate contra as gangues.40 Esse plano 

contém a lei anti-mara, ou LAM I, em que 

os membros das gangues eram capturados 

em áreas urbanas e rurais, e para isso 

Flores estava disposto a utilizar medidas 

excepcionais. O primeiro artigo dessa lei 

criminaliza as gangues e as definiu como 

um grupo de pessoas que perturbam a 

ordem pública e ofende o decoro ou aos 

bons costumes. Ao se identificar como 

membro de uma gangue, com suas 

tatuagens, símbolos, se reunir em locais 

abandonados e não possuírem 

documentação, já era o suficiente para 

serem penalizadas. Assembleia Legislativa 

aprovou a lei sem nenhuma modificação, 

como uma medida de duração de seis 

																																																													
39CORREA, Paulo Mortari Araújo. As maras e 
Pandillas no Triângulo Norte da América Central e 
a atuação dos Estados Unidos em seu combate. 
2015. 178 p. Dissertação (mestrado) - 
UNESP/UNICAMP/PUC-SP, Programa San Tiago 
Dantas, 2015. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11449/127853>. Acesso em 
16 de outubro de 2020. 
40Ibid. 
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meses.41 Em 2004, El Salvador declarou 

um novo estatuto rígido contra as gangues, 

a Lei para Combater as Atividades 

Criminosas de Grupos ou Associações 

Ilícitas Especiais, a LAM II, e com 90 dias 

de duração a lei fez efeito no mesmo dia de 

sua publicação.42 

No mesmo ano foi eleito o novo 

presidente de El Salvador, Antônio Saca, 

que também anunciou medidas para o 

combate as gangues, a Super Mano Dura, 

com uma série de medidas de controle. A 

estratégia do presidente consistia em um 

pacote de leis anti-gangues que alterava o 

Código Penal, Código de Processo Penal, a 

Lei de Delinquentes Juvenis e a Lei sobre a 

Vigilância e Controle da Execução das 

Medidas para Menores Infratores. Essas 

medidas reforçavam os poderes da polícia 

para procurar e prender membros das 

gangues e aumentar as penas para os 

membros já condenados. Por receberem 

diversas críticas, o governo patrocinou 

medidas sociais, na qual consistia em 

prevenção e planos de reabilitação para os 

jovens, a Mano Amiga e Mano Extendida. 

A Mano Amiga é um programa de 

prevenção precoce destinado a impedir que 

																																																													
41GUTIÉRREZ, Norma. “El Salvador: Gang 
Violence”. Disponível em: 
<http://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/lega
cy/2013/11/08/gang_violence2012.pdf>. Acesso 
em 12 de novembro de 2020.  
42Ibid. 

jovens entrem para as gangues,43 além de 

prevenir que eles abandonem a escola, 

entrem para o mundo das drogas ou que 

participem de qualquer atividade ilegal. A 

Mano Extendida auxilia membros das 

gangues a se inserirem de volta para a 

sociedade. Essas medidas permitiram que a 

polícia prendesse diversos membros das 

maras, inclusive da Mara Salvatrucha.44 Os 

dois programas contam com a 

incorporação de atores locais em que as 

entidades municipais e prestadores de 

serviços trabalham em conjunto com os 

agentes de segurança públicas e privadas, 

instituições acadêmicas e a sociedade civil 

para reduzir a violência, desencorajar a 

participação em gangues e facilitar a 

reintegração ao oferecer oportunidade de 

estudos e o acesso ao esporte. 

A Suprema Corte de El Salvador 

declarou as gangues do país e aqueles que 

as financiarem como terrorista. O tribunal 

considera como terrorista qualquer grupo 

que tentar reivindicar os poderes 

pertencentes ao Estado. O terrorismo é 

definido pelo tribunal como o exercício 

organizado e sistemático da violência, e 

essa declaração veio como uma negação 

das tentativas para declarar a Lei Especial 

																																																													
 
44GUTIÉRREZ, Norma. “El Salvador: Gang 
Violence”. Disponível em: 
<http://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/lega
cy/2013/11/08/gang_violence2012.pdf>. Acesso 
em 12 de novembro de 2020.   
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contra Atos Terroristas do país 

inconstitucional. O tribunal alegou que as 

escutas telefônicas e o congelamento de 

fundos pertencente a pessoas ligadas a 

Mara Salvatrucha são constitucionais, com 

isso a gangue aumentou os ataques contra 

às autoridades em uma tentativa de 

pressionar o governo nas negociações, 

porém, o mesmo recusou-se a negociar 

com os membros e manteve todos os 

líderes das gangues em presídios de 

segurança máxima.45 A Lei Especial 

Contra Atos de Terrorismo de 2006 

estipula penas de prisão entre 40 e 60 anos 

para ataques contra policiais e funcionários 

públicos.46 

O escritório do procurador-geral 

lançou uma investigação sobre o suposto 

acordo entre a MS-13 e o governo para 

colaborar com as estatísticas de segurança 

no país por considera-lo suspeito. Uma 

evidência desse acordo é uma carta do dia 

15 de julho de 2015, assinada por 13 

líderes das principais gangues de El 
																																																													
45“El Salvador's Supreme Court Declares Gangs 
Terrorist Groups”. Disponível em: 
<http://www.voanews.com/content/ap-el-salvador-
supreme-court-declares-gangs-terrorist-
groups/2931229.html>. Acesso em 7 de setembro 
de 2020. 
46“ Canada: Immigration and Refugee Board of 
Canada, El Salvador: The presence and activities of 
Mara Salvatrucha (MS or MS-13) and of Barrio 18 
(Mara 18 or M-18) in El Salvador, including 
recruitment; information on measures taken by 
authorities to fight maras, including legislation and 
protection offered to victims of the maras”. 
Disponível em: 
<http://www.refworld.org/docid/53e495054.html>. 
Acessado em 14 de novembro de 2020. 

Salvador, realizada em Zacatecoluca, em 

uma prisão de alta segurança em que se lê: 

Pedimos a você para dar a 
oportunidade para a nação 
de El Salvador para 
desenvolver um ambiente 
mais pacífico e 
estabelecer mecanismos 
que nos permitam 
estabelecer acordos que 
podem alcançar a paz tão 
desejada por meio do 
diálogo", carta assinada 
pelos líderes das gangues 
e enviados para o 
Conselho de Segurança 
Nacional.47 

Como resposta à carta, funcionários 

do governo de El Salvador, bem como a 

Polícia Nacional, negaram qualquer acordo 

existente com as gangues.48 

Após a morte de passageiros em um 

ônibus incendiado por gangues em 2010, o 

presidente Funes, eleito no mesmo ano, 

propôs novas leis anti-gangues para a 

Assembleia Legislativa que proíbe a 

existência de maras, gangues, grupos e 

associações e organizações de natureza 

criminosa. A lei anti-gangue proposta por 

ele complementa o artigo 345 do código 

penal que proíbe a existência e 

participação nas gangues sob pena entre 3 

a 20 anos, a pena é maior quando for 

alguma autoridade pública envolvida.49 Os 

																																																													
47“Salvadoran Officials Investigate Suspected 
Government-Gang Pact”. Disponível em: 
<http://www.telesurtv.net/english/news/Salvadoran
-Officials-Investigate-Suspected-Government-
Gang-Pact-20200722-0006.html>. Acesso em 03 de 
dezembro de 2020 
48 Ibd  
49“Decreto n° 1030 - La Asamblea Legislativa de 
La República de El Salvador”. Disponível em: 
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medidores da trégua entre as gangues, Raúl 

Mijango, um ex-guerrilheiro, e Fábio 

Colindres, um religioso, pediram em 2012 

para que o congresso abolisse essa lei, 

porém o Ministro da Justiça e Segurança 

Pública negou o pedido. Entre junho de 

2012 até abril de 2013, 180 sentenças 

foram feitas.50  

O Ministro das Relações Exteriores 

de El Salvador, Hugo Martinez, defende a 

"estratégia global" do governo de San 

Salvador para combater gangues e disse 

que a ajuda dos Estados Unidos é 

fundamental para melhorar a segurança da 

região. Durante uma conferência de 

imprensa Martinez disse que o governo de 

El Salvador está empenhado em uma ação 

a curto, médio e longo prazo para combater 

a violência das maras em um plano de 

quatro pilares: prevenção, reabilitação, 

reintegração, e fortalecimento das 

instituições. Além disso, Martinez sentiu 

que a aplicação da Parceria para a 

Prosperidade nos países do "Triângulo do 

Norte" - Guatemala, El Salvador e 

																																																																																								
<https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Sal
vador.pdf>. Acesso em 12 de novembro de 2020. 
50“Canada: Immigration and Refugee Board of 
Canada, El Salvador: The presence and activities of 
Mara Salvatrucha (MS or MS-13) and of Barrio 18 
(Mara 18 or M-18) in El Salvador, including 
recruitment; information on measures taken by 
authorities to fight maras, including legislation and 
protection offered to victims of the maras”. 
Disponível em: 
<http://www.refworld.org/docid/53e495054.html>. 
Acessado em 14 de novembro de 2020. 

Honduras51, dependem da cooperação do 

governo, do setor privado e da sociedade 

civil.52 A trégua das gangues começou 

oficialmente com uma cerimônia religiosa 

divulgada pelos líderes presos das duas 

gangues principais, MS-13 e M18, 

Aristides Umanzor e Victor Garcia, em 

março de 2012, no qual ambos decidiram 

terminar com a violência e com o 

recrutamento de novos membros e em 

troca foi garantido pelo governo a 

transferência de seus líderes de uma prisão 

de segurança máxima para uma próxima a 

seus familiares e amigos e também 

próximo aos outros membros das gangues, 

com direito a visitas e acesso à celulares, a 

partir deste momento as gangues 

continuariam com a trégua. 53  

A taxa de homicídio em 2011 era 

de 69 a cada 100.000 pessoas, logo nos 

primeiros dias de trégua a taxa baixou, 

primeiro passou para 14, depois 10 e em 

seguida para 7 a cada 100.000 pessoas, e 

na segunda-feira, após a transferências dos 

																																																													
51 A Parceria para a Prosperidade visa estabelecer 
prioridades sociais e econômicas dos três países e 
fornecer os recursos necessários para implementa-
lo. 
52PEÑA, María. “El Salvador Combate a las 
Pandillas con Ayuda de EEUU”. Disponível 
em:<http://www.eldiariony.com/2020/04/27/el-
salvador-combate-a-las-pandillas-con-ayuda-de-
eeuu/>. Acessado em 30 de outubro de 2020. 
53MARTÌNEZ, Óscar. MARTÍNEZ, Carlos. 
ARAUZ, Sergio. LEMUS, Efren. “Government 
Negotiates Reduction in Homicides with Gangs”. 
Disponível em: 
<http://www.elfaro.net/es/201203/noticias/8061/>. 
Acesso em 31 de outubro de 2020. 
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líderes, a taxa desceu bruscamente para 2. 

De acordo com as autoridades 

salvadorenhas, as mortes foram reduzidas 

em 60%. As taxas continuaram a cair até 

que, finalmente, El Salvador não registrou 

nenhuma morte relacionada à gangue.54  

Figura 5 - Número de Homicídio Mensal  

em El Salvador - 2012 

 
Fonte: Southern Pulse, 2003. 

 

Os policiais de El Salvador estão 

revistando diversos jovens, com a 

finalidade de descobrir através de 

tatuagens a qual gangue eles pertencem. 

Essas medidas continuam em vigor hoje 

em dia, embora a lei Mano Dura tenha 

sido abolida, as mesmas práticas policiais 

permanecem. Denunciadas como 

desrespeito aos direitos humanos, essas 

																																																													
54Global Burden of Armed Violence 2015: Every 
Body Counts. Disponível 
em:<http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/d
ocs/GBAV3/GBAV3_Ch2_pp49-86.pdf> Acesso 
em em 16 de agosto de 2020. 

medidas permanecem como medida de 

segurança.55 

Para David Payés, Ministro da 

Justiça e Segurança Pública, o programa 

Crime Stoppers ou Alto al Crimen tem 

como a primeira parte a capacitação do site 

www.tupista.info, onde são divulgadas 

fotografias de pessoas que cometeram 

crimes e ainda não foram capturadas, cada 

foto possui um cartão de informações do 

infrator e dos crimes cometidos. Caso 

alguém possua alguma informação sobre o 

criminoso poderá colocar no site e no final 

receberá uma senha e um pin, pois, caso o 

criminoso seja capturado, a pessoa que deu 

a informação receberá uma recompensa 

que poderá ser retirada através do pin. A 

recompensa varia de acordo com o crime, 

geralmente os valores são entre US$ 100 a 

US$500. A ideia do programa é que o 

cidadão de El Salvador possa ajudar as 

autoridades a combater as gangues sem 

medo de ser descoberto.56 

Na quarta-feira, 22 de abril de 

2015, o Governo de El Salvador pediu para 

a polícia usar suas armas para se defender 

das gangues e pediu ao congresso para 

																																																													
55POVEDA, Christian. “A Vida Louca” Disponível 
em: 
<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=50
4>. Acesso em 16 de agosto de 2020. 
56FLORES, Ricardo. “Entregarán Dinero por 
Denunciar a Criminales”. Disponível em: 
<http://www.laprensagrafica.com/el-
salvador/lodeldia/252840-entregaran-dinero-por-
denunciar-a-criminales.html>. Acesso em 24 de 
outubro de 2020. 
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endurecer as penas para assassinos de 

policiais, promotores e juízes. "Qualquer 

membro da Polícia Nacional Civil, em 

cumprimento do seu dever de defender os 

cidadãos, a sua integridade, deve fazer uso 

de sua arma de fogo, deve fazê-lo sem 

qualquer medo de ter consequências para 

ele", disse o Vice-presidente Oscar Ortiz.57 

O presidente Funes também 

direcionou leis especiais para combater a 

violência contra a mulher, que facilita o 

acesso à justiça. A Lei Especial Integral 

para uma Vida Livre de Violência para as 

Mulheres, aprovada em 2010 em El 

Salvador, pune aquele que causar a morte 

de uma mulher pelo ódio da vítima ser uma 

mulher. A pena varia entre 20 a 50 anos e 

pode ser agravada se o agressor for 

funcionário público, municipal ou 

autoridade pública.58 Em 2012, junto com 

a Primeira Dama Vanda Pignato, o 

presidente lançou uma lei que reconhece a 

existência em El Salvador de uma 

violência baseada na sexualidade e que 

viola os direitos humanos da mulher, o que 

																																																													
57SILVA, José. “¿Quién Salvará a El Salvador de 
las Maras”. Disponível em: 
<http://www.laprensa.com.ni/2015/04/26/boletin/18
21568-quien-salvara-a-el-salvador-de-las-maras>. 
Acesso em 14 de agosto de 2020. 
58GEBRIM, Luciana e BORGES, Paulo. “Violência 
de Gênero: Tipificar ou Não o Femicídio/ 
Feminicídio”. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/i
d/503037/001011302.pdf?sequence=1>. Acesso em 
24 de outubro de 2020. 

obriga a todas as instituições do Estado a 

combater a violência contra as mulheres.59  

Em relação às ações de 

controle contra o tráfico de pessoas em El 

Salvador, o artigo 367B do código penal 

salvadorenho proíbe todas as formas de 

tráfico de pessoas e prevê penas de quatro 

a oito anos de detenção. Tais penalidades 

são rigorosas, porém não proporcionais 

àquelas previstas para outros crimes 

graves, como sequestro, que leva a pena de 

seis a vinte anos de detenção. As 

autoridades em 2004 apresentaram ao 

congresso uma legislação para aumentar o 

tempo de prisão para oito a dez anos para 

os condenados por tráfico de pessoas.60 

A Polícia Nacional de El Salvador 

possui um departamento dedicado para o 

combate do tráfico de pessoas com oficiais 

dedicados integralmente desde 2004. Em 

2006, a Organização Internacional para as 

Migrações e o governo abriram o primeiro 

abrigo para as vítimas do tráfico, no qual o 

governo, além de oferecer auxílio 

financeiro, oferece também proteção 

policial. No mesmo ano, em conjunto, os 

																																																													
59LAKHANI, Nina.”Violence Against Women 
Rises in El Salvador”. Disponível em: 
<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/0
6/20136493135956422.html>. Acesso em 09 de 
novembro de 2020. 
60“Relatório sobre Tráfico de Pessoas 2013: El 
Salvador” Disponível em: <http://dialogo-
americas.com/pt/articles/rmisa/features/around_the
_world/2013/09/18/feature-ex-4464>. Acesso em 
15 de agosto de 2020. 
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dois lançaram uma campanha de 

informação contra o tráfico.61  

O Governo da República 

estabeleceu o Conselho Nacional Contra o 

Tráfico em 2011 integrado por instituições 

nacionais que, de acordo com suas 

competências, unam esforços e coordenam 

a abordagem integral desse crime.62 O 

conselho anti-tráfico coordenou esforços 

entre agentes e criou uma política nacional 

de combate ao tráfico acompanhando a 

estratégia do governo. As autoridades 

empreenderam esforços de treinamento 

direcionado para a educação das crianças 

sobre o tráfico de pessoas.63 

A unidade de polícia especializada 

informou que capacitou mais de 700 

oficiais para identificar os casos de tráfico 

e na prestação de assistência às vítimas, as 

autoridades treinaram 420 oficiais de 

imigração em tráfico de pessoas em 2010. 

O Ministério do Turismo realizou 

seminários de treinamento em turismo e 

tráfico sexual para aproximadamente 200 

membros das comunidades comerciais nas 

																																																													
61GAMMAGE, Sarah. “El Salvador: Despite End to 
Civil War, Emigration Continues”. Disponível em: 
<http://www.migrationpolicy.org/article/el-
salvador-despite-end-civil-war-emigration-
continues>. Acesso em 24 de setembro de 2020 
62“Politica Nacional Contra La Trata de Personas de 
El Salvador”. Disponível em: 
<http://observatoriodelosderechosdelaninezylaadole
scencia.org/blogImages/0310Pol%C3%ADtica_Na
cional_para_la_Erradicaci%C3%B3n_de_la_trata_
de_personas_en_El_Salvador.pdf>. Acesso em 15 
de novembro de 2020.  
63Ibid. 

áreas costeiras. Autoridades de El Salvador 

informaram que realizaram entrevistas no 

rádio e na televisão para tornar públicas as 

sentenças de indivíduos que pagaram a 

crianças por serviços sexuais, a fim de 

reduzir a demanda de atos sexuais 

comerciais.64 

Diante das novas leis, a 

Procuradoria Geral da República de El 

Salvador treinou seus advogados através 

de 48 seminários, alguns organizados em 

conjunto com autoridades estrangeiras. Os 

juízes que, na maioria dos casos, possuem 

a palavra final sobre os julgamentos de 

tráfico de pessoas também receberam 

treinamento em pelo menos seis 

seminários durante 2007 e 2010.65  

A última lei anti-tráfico aprovada 

pelo congresso salvadorenho em 2014 

aumentou a pena para quem cometer tal 

crime, anteriormente, o condenado poderia 

receber pena entre quatro até oito anos de 

prisão, porém, com a mudança, o 

criminoso poderá cumprir entre oito a vinte 

anos. A nova lei também pune aquele que 

“comprar” o serviço.66 A lei concede a El 

																																																													
64“2014 Trafficking in Persons Report”. Disponível 
em: 
<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014
/226717.htm>. Acesso em 30 de novembro de 
2020.  
65LOPEZ, Jaime e ORELLANA, Xiomara. “How 
Central America Can Better Fight Human 
Trafficking”. Disponível em: 
<http://www.insightcrime.org/news-analysis/how-
central-america-can-better-fight-human-
trafficking>. Acesso em 12 de outubro de 2020. 
66 Ibid. 
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Salvador o estatuto permanente ao 

conselho do tráfico humano, e com isso, 

nenhum governo posterior poderá 

desmancha-lo.67  

A polícia de El Salvador não 

condena as vítimas do tráfico por seus atos 

cometidos enquanto estavam sendo 

controlados por seus traficantes e o 

governo incentiva as vítimas a 

participarem das investigações para 

auxiliar a identificar dos criminosos, as 

vítimas estrangeiras não são deportadas, 

porém, são aconselhadas a retornarem 

voluntariamente para seus países com 

auxílio do governo.68 

 

3.2 Cooperação Internacional 

O combate às gangues precisa 

ultrapassar a esfera nacional, e para isso, 

os governos e autoridades de El Salvador, 

Honduras e Guatemala estão coordenando 

ações contra a MS-13 e outras gangues 

existentes na região. Além de ações entre 

si, os países estão coordenando medidas de 

controle com os Estados Unidos.69  

																																																													
67 Ibid. 
68GAMMAGE, Sarah. “El Salvador: Despite End to 
Civil War, Emigration Continues”. Disponível em: 
<http://www.migrationpolicy.org/article/el-
salvador-despite-end-civil-war-emigration-
continues>. Acesso em 24 de setembro de 2020. 
69CORREA, Paulo. "As Maras e Pandillas e a 
Violência Urbana no Triângulo Norte Da América 
Central Pelo Viés Da Segurança Internacional”. 
Disponível em: <http://www.ieei-
unesp.com.br/portal/wp-
content/uploads/2013/03/ENSAIO-DO-IEEI-N-
16.pdf>. Acesso 13 de novembro de 2020. 

O FBI criou o “MS-13 National 

Gang Task Force” em 2004 para coordenar 

as investigações do governo federal, 

estadual e policial que visam os membros e 

os associados da gangue, com a intenção 

de aumentar e acelerar o fluxo de dados e 

informações para auxiliar nas 

investigações, com isso conseguem 

perceber as tendências nas atividades da 

mara para tentar evita-las antes que elas 

ocorram.70  

Em 2005 a Agência dos Estados 

Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional empreendeu uma avaliação 

global sobre o problema das gangues na 

América Central e no México, com essa 

avaliação foi constatado que embora 

alguns programas norte-americanos 

abordem alguns aspectos do fenômeno das 

gangues, seriam necessárias várias novas 

iniciativas nas áreas de prevenção, 

aplicação da lei e a 

reabilitação/reinserção.71 

Em julho de 2009, Honduras 

participou na 14ª Conferência Regional em 

Imigração na cidade de Guatemala, essa 

conferência consiste em 11 países: 

Honduras, Canadá, Estados Unidos, 
																																																													
70FRANCO, Celina. “The MS-13 and 18th Street 
Gangs: Emerging Transnational Gang Threats?”. 
Disponível em: 
<https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34233.pdf>. 
Acesso em 24 de outubro de 2020. 
71SEELKE, Clare. “Gangs in Central America”. 
Disponível em: 
<https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34112.pdf>. 
Acesso em 15 de novembro de 2020. 
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Panamá, Nicarágua, México, El Salvador, 

Costa Rica, Belize e República 

Dominicana, eles discutem as políticas 

utilizadas para combater o tráfico de 

humanos e o contrabando de migrantes, 

assim como o assunto de imigração 

regular, as questões de fronteira e a coleta 

e compartilha de dados.72 

Autoridades de seis países da 

América Central estão trabalhando em 

conjunto com o FBI na operação de 

desmanchar as gangues. Honduras, El 

Salvador, Guatemala, Belize, Costa Rica e 

Panamá também estão trabalhando com os 

Estados Unidos, onde policiais e civis 

receberam treinamento contra as gangues, 

aprendendo habilidades de combate, táticas 

e prevenção. Rodriguez, um analista de 

segurança da Universidade Nacional do 

México, acredita que fortalecer as relações 

entre os policiais entre os seis países 

participantes e os Estados Unidos, além de 

melhorar as relações entre líderes do 

governo e aprofundar a cooperação entre a 

polícia da América Central e do FBI na 

recolha, a análise e partilha de informação 

relacionada a gangues seria a melhor forma 

de controlar o problema causado pelas 

gangues.73 Os participantes - muitos dos 

																																																													
72“Honduras” Disponível em: 
<http://www.protectionproject.org/wp-
content/uploads/2010/09/Honduras.pdf>. Acesso 
em 28 de setembro de 2020. 
73MORETTI, Ximena. “Central American Police 
Partner With the FBI to Fight MS-13 and M-18 

quais não puderam ser fotografados ou 

revelar seus nomes por causa do perigo de 

serem mortos em seus países de origem - 

viajaram para Houston e depois para El 

Salvador para o programa de três 

semanas.74 

As autoridades de Maryland, nos 

Estados Unidos, compraram um software 

chamado GangNet, criado em 2003 pelo 

Gabinete do Xerife do Condado de 

Durham, em colaboração com o 

Departamento de Polícia de Durham e 

financiado através de subvenções Crime 

Comissão do Governador75  para auxiliar a 

monitorar a movimentação da Mara 

Salvatrucha. O GangNet é um programa 

que permite a criação de banco de dados 

para facilitar a troca de informações sobre 

a gangue. Os usuários podem inserir no 

programa informações sobre a gangue, 

como por exemplo, fotos, tatuagens e/ou 

cicatrizes para compartilhar com policiais. 

Além do programa, Maryland está 

formulando um novo projeto de lei 
																																																																																								
Gangs”. Disponível em: <http://dialogo-
americas.com/en_GB/articles/rmisa/features/region
al_news/2014/09/10/fbi-central-america>. Acesso 
em 30 de setembro de 2020. 
74GAZZAR, Brenda. “How the U.S. is Working 
With Central American Nations to Fight the MS-13 
and 18th Street Gangs”. Disponível em: 
<http://www.dailynews.com/general-
news/20200909/how-the-us-is-working-with-
central-american-nations-to-fight-the-ms-13-and-
18th-street-gangs>. Acesso em 15 de agosto de 
2020. 
75“What’s Nc GangNet?”. Disponível em 
<https://www.ncdps.gov/index2.cfm?a=000003,000
014,002758>. Acesso em 25 de novembro de 2020. 
Acesso em 23 de novembro de 2020. 
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especifica para o machete76, uma arma 

utilizada pela MS-13, o que a tornaria um 

delito punível no estado. Em Howard 

County, Maryland, estão trabalhando para 

aprovar uma lei semelhante para ilegalizar 

o facão, se for aprovado, o projeto de lei 

tornaria ilegal transportar uma faca de pelo 

menos 18 polegadas de comprimento e 1,5 

polegadas de largura até uma hora após o 

pôr do sol e uma hora antes do nascer do 

sol.77 

El Salvador foi selecionado como 

um dos quatro países do mundo a 

participar da parceria do governo do 

Presidente Obama para o Crescimento, 

com isso aumentou ainda mais a atenção 

para as questões de segurança relacionado 

as gangues. Em 2011, uma equipe 

binacional realizou um estudo que 

identificou crime e insegurança como os 

principais fatores que impedem o 

crescimento do país, e um Plano e Ação 

Conjunta foi colocado em prática, no qual 

o governo norte-americano e El Salvador 

pretendem direcionar 20 objetivos juntos, 

em que 14 são focados em segurança. 

Ambos países concordaram em fazer 

relatórios a cada seis meses mostrando o 

progresso nos objetivos e estão sendo 

																																																													
76 Arma branca parecida com uma faca grande. 
77LOGAN, Samuel. “Tri-state trouble with Mara 
Salvatrucha” Disponível em: 
<http://www.isn.ethz.ch/Digital-
Library/Articles/Detail//?id=51858&lng=en>. 
Acesso em 29 de outubro de 2020. 

pressionados a aumentar os programas de 

policiamento comunitário, treinamento da 

unidade anti-gangue da polícia norte-

americana e programas de prevenção da 

criminalidade.78 

Em El Salvador, mais de 1000 

membros da polícia foram treinados em 45 

oficinas e seminários que duravam em 

media 2 a 5 dias, realizados por 

organizações internacionais, como por 

exemplo, Save the Children, Interpol e 

UNICEF, além de outras.79 Com o apoio 

do Canadá, a Organização Internacional 

para as Migrações fornece auxílio para o 

Governo de El Salvador para formular uma 

legislação para combater o tráfico e revisar 

as leis já existentes para garantir sua 

eficácia máxima. A contribuição 

Canadense para a OIM ajuda a El Salvador 

implementar os mecanismos de combate 

para o tráfico de pessoas no país.80 

O Escritório das Nações Unidas 

contra Drogas e Crimes controla o 

Programa Global contra o Tráfico de 

																																																													
78SEELKE, Clare. “Gangs in Central America”. 
Disponível em: 
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Acesso em 15 de novembro de 2020. 
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Pessoas que apoia os Estados-Membros a 

prevenir e reprimir a prevenção do crime 

para proteger os direitos das vítimas e 

promove a cooperação entre os Estados 

membros. A UNODC disponibiliza seu 

banco de dados sobre o tráfico de pessoas, 

o qual resultou em 1.000 processos bem 

sucedidos e condenações em 83 países. O 

banco de dados aumenta a capacidade dos 

Estados de investigarem e julgarem esses 

crimes, programas anti-tráfico estão sendo 

desenvolvidos em conjunto com cada 

governo, incluindo a América Latina. 

Desde 2013, o UNODC treinou mais de 

1.300 pessoas e atingiu 76 países com suas 

atividades de assistência técnicas, além de 

simulados de julgamento para os juízes, 

procuradores e advogados para auxilia-los 

em casos reais de tráfico de pessoal.81 

 

3.3 Convenção de Palermo 

A Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional, 

também conhecida como Convenção de 

Palermo, foi aprovada em 2010 pela 

Assembleia Geral da ONU.  A convenção 

é o primeiro instrumento global jurídico 

que define o tráfico de pessoas com a 

finalidade de facilitar na questão de 

definição de punição nas legislações 

																																																													
81“13th United Nations Congress On Crime 
Prevention and Criminal Justice”. Disponível em: 
<http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2020
/crime_congress_human_trafficking.html>. Acesso 
em 30 de outubro de 2020. 

nacional, para que elas se apoiem em uma 

cooperação internacional com o objetivo 

principal de proteger e dar assistência às 

vítimas, levando em consideração os 

direitos humanos.82  

A Convenção de Palermo define o 

tráfico de pessoas como: 
O recrutamento, o 
transporte, a transferência, o 
alojamento ou o acolhimento 
de pessoas, recorrendo à 
ameaça ou o uso da força ou 
a outras formas de coação, 
ao rapto, à fraude, ao 
engano, ao abuso de 
autoridade ou à situação de 
vulnerabilidade ou à entrega 
ou aceitação de pagamentos 
ou benefícios para obter o 
consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de 
exploração. A exploração 
incluirá, no mínimo, a 
exploração de prostituição 
de outrem ou outras formas 
de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou 
práticas similares à 
escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgãos.83 

A convenção possui três protocolos 

que a complementam, o primeiro foi 

aprovado em 2003 na Assembleia Geral, o 

Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão 

e a Punição do Tráfico de Pessoas, em 

																																																													
82NASCIMENTO, Telma; RIBEIRO, Paulo; 
MATOS, Luciana. “Violência e Relações 
Internacionais: As Dimensões da Violência e o 
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Proposta de Estudo”. Fragmentos de Cultura, 
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83Terceiro artigo do Protocolo Adicional à 
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Especial Mulheres e Crianças, com a 

finalidade de definir as infrações penais 

nas legislações de cada Estado, para que 

exista uma cooperação internacional na 

investigação e nos processos de tráfico 

humano, 84 o segundo protocolo 

complementar é o Protocolo Relativo ao 

Combate ao Tráfico de Migrantes por Via 

Terrestre, Marítima e Aérea, com a 

finalidade de “prevenção e ao combate 

desse tipo de crime, bem como promover a 

cooperação entre os países signatários, 

protegendo os direitos dos migrantes 

contrabandeados e prevenindo a 

exploração dessas pessoas.”. O terceiro 

protocolo refere-se contra a fabricação e o 

tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças 

e componentes e munições, no qual, o 

Estado ao ratificar o protocolo, estabelece 

infrações penais relacionadas à fabricação 

ilegal e ao tráfico de armas de fogo, além 

de um sistema de autorizações e 

licenciamento por parte dos governos a fim 

de assegurar a fabricação legítima de 

armas de fogos, diferenciando-a das 

utilizadas no tráfico, e por fim a marcação 

e o rastreamento das armas.85 

																																																													
84“United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime and the Protocols 
Thereto.” Disponível em: 
<http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/in
dex.html>. Acesso em 19 de Março de 2014. 
85“Escritório de Ligação e Parceria no Brasil – 
UNODC.” Disponível em: 
http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/crime/marco-
legal.html. Acessado em 19 de Março de 2014. 

El Salvador assinou o Protocolo em 

2002 e o ratificou em 2004.  

Ao ratifica-lo o Estado assume um 

compromisso de adotar medidas contra o 

crime, inclusive em sua legislação 

nacional, assim como facilitação de 

extradição, assistência mútua e cooperação 

policial, além de promover a capacitação 

de todos os responsáveis em responder de 

forma eficaz ao crime organizado.  

De acordo com o Relatório de 

Tráfico de Pessoas, o governo de El 

Salvador não cumpre com os princípios 

básicos para eliminar o tráfico86 apesar da 

criação da Convenção de Palermo e a 

assinatura do país, El Salvador não a 

cumpre, por isso seus protocolos não são 

eficazes na política de interna neste país. O 

País salvadorenho não reconhece a 

jurisdição da Corte Internacional de 

Justiça, órgão capaz de resolver litígios 

internacionais.87 A Convenção de Palermo 

é falha em alguns pontos, porque apesar de 

sua criação para facilitar a prevenção, 

supressão e punição do tráfico através da 

cooperação internacional, ao ratificar a 

convenção o Estado cria variações da 
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/243432.htm/>. Acesso em 17 de novembro de 
2020.  
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definição de tráfico de pessoas em sua 

legislação interna, e, por isso o tráfico de 

pessoas através das fronteiras possui 

diferentes definições e, consequentemente, 

diferentes punições.88 

A Convenção é responsável por 

definir os serviços destinados a assistir e 

proteger as vítimas, porém, os artigos que 

preveem a sua aplicação são fracos, por 

exemplo, no artigo 6º é relatado que para a 

recuperação física e psicológica as vítimas 

necessitam de ajuda médica, moradia, 

assistência jurídica e formação 

profissional, porém o artigo indica que os 

Estados participantes apenas considerem a 

implementação de tais medidas, assim 

como no artigo seguinte, em que diz que os 

Estados devem considerar o acesso à 

moradia temporária ou permanente da 

vítima. Além dessas questões, não existe 

no protocolo nenhuma proteção para os 

atos que as vítimas são obrigadas a 

cometer e, por isso, a vítima pode ser 

processada por prostituição, por trabalhar 

sem a permissão e por possuir documentos 

falsos.  As vítimas que decidem 

permanecer no Estado para qual foram 

traficadas para auxiliar nas investigações 

ficam durante meses em locais onde não 

																																																													
88ALLAIN, JEAN. “No Effective Trafficking 
Definition Exists: Domestic Implementations of the 
Palermo Protocol”. Disponível em: 
<http://www.albanygovernmentlawreview.org/artic
les/vol07_1/7.1.112-allain.pdf>. Acesso em 17 de 
novembro de 2020. 

possuem acesso a serviços críticos e 

emprego, e as que preferem não cooperar, 

não se qualificam como testemunhas e com 

isso ainda correm risco de vida além de 

comprometer a aplicação das leis de 

Palermo. A Convenção também não 

menciona a reintegração ou prestação de 

serviços em casos de repatriação para 

garantir que a vítima volte a sociedade, o 

protocolo apenas menciona a cooperação 

entre os Estados com a finalidade de 

garantir o repatriamento seguro das vítimas 

em seus países de origem. As vítimas 

repatriadas retornam diversas vezes para as 

mesmas condições na qual se encontravam 

no momento em que foram traficadas e 

ainda correm o risco de serem vitimas 

novamente.89 

CONCLUSÃO 

Apesar das políticas de segurança 

propostas por El Salvador, a LAM I foi 

criticada nacionalmente e 

internacionalmente por violar a 

constituição nacional, além de tratados 

internacionais e os princípios básicos do 

direito penal de El Salvador, por esse 

motivo, dez dias antes de expirar, a 
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Disponível em: 
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Suprema Corte de Justiça salvadorenha a 

declarou inconstitucional. A Comissão de 

Direitos Humanos da Criança das Nações 

Unidas recomendou que El Salvador 

revogasse imediatamente a LAM II pelos 

mesmos motivos da LAM I, por violar os 

direitos, porém, a lei nunca foi considerada 

inconstitucional pelas autoridades, mas em 

diversos casos os juízes se recusaram a 

aplica-la. 

A Super Mano Dura recebeu 

apenas 20% do orçamento disponível do 

governo e somado a esse fator a maior 

parte dos membros jovens presos foram 

liberados por falta de evidência ou foram 

presos por engano e enquanto estiveram 

presos foram recrutados, o que tornou o 

plano ineficaz. Apesar da proposta de 

Funes ter funcionado por alguns dias, a 

MS-13 organizou uma greve no transporte 

público para que a lei fosse extinta, o que 

aumentou o índice de violência.  

Apesar das leis Mano Dura, grupos 

internacionais observaram e criticaram que 

essas operações eram voltadas com intuito 

de conseguir apoio político em invés de ser 

uma tentativa de controlar as gangues, já 

que coincidiu com a intensificação da 

campanha eleitoral para presidente em 

2004. As medidas Mano Amiga e Mano 

Extendida foram subfinanciadas e com isso 

seu impacto foi pequeno, desta forma elas 

não podem ser consideradas como medidas 

sérias para a prevenção contra a Mara 

Salvatrucha. 

Apesar de as taxas de homicídio 

terem caído no início da trégua entre as 

gangues, aproximadamente em um ano 

depois, começou a subir novamente, por 

isso, neste ano o presidente Sanchez Ceren 

encerrou os esforços para renovar a trégua, 

transferindo os líderes de gangues de volta 

para Zacatecaluca. Raul Mijango acredita 

que o governo está cometendo um erro 

terrível, acabando com a possibilidade de 

conversações com as gangues. Outra 

crítica relacionada à trégua está no fato de 

a violência não ter parado e sim mudando 

para locais fora da área de controle, essa 

suspeita aumentou ainda mais quando em 

2013, 44 corpos foram descobertos em 

uma vala na periferia de San Salvador. 

A violência aumentou em 2014 

devido ao conflito entre a MS-13 e a M18, 

e com isso mais de 38 policiais foram 

mortos. As taxas de homicídios 

aumentaram mais de 50% no mesmo ano, 

desta forma, El Salvador se mantém como 

um dos países mais violentos. Já a 

violência direcionada à mulher continua 

sendo um problema sério no país, com o 

aumento nas taxas de 7.4 para 19.1 a cada 

100,000 entre os anos de 2003 e 2014. 

É garantido às mulheres, por lei, 

direitos iguais de acordo com a 

constituição, porém elas sofrem 
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descriminação em diversos momentos. O 

aborto é crime punível com prisão, até 

mesmo quando a vida da mãe está em 

risco, já que a lei de 2013 garante que os 

direitos da mãe não podem ser 

privilegiados acima do feto. 

Sobre a questão do tráfico de 

pessoas, o governo de El Salvador não 

cumpre totalmente os padrões mínimos 

para a eliminação do tráfico, no entanto o 

país realiza esforços significativos para 

isto. Durante o ano, as autoridades 

continuaram a investigar e processar os 

casos de tráfico sexual e a prestar 

assistência às mulheres exploradas pelo 

tráfico sexual. Os esforços para identificar 

e investigar os casos de trabalho forçado, 

no entanto, ainda são fracos e a assistência 

às mulheres foi insuficiente.  

Em 2015, de acordo com o Instituto 

Médico Legal, o número de homicídios em 

El Salvador aumentou 67,3% nos 

primeiros oitos meses do ano. Entre janeiro 

e agosto 4.246 pessoas foram mortas, 

número maior que os registros do ano 

anterior, com 2.537.90 Em 2007, 49 

salvadorenhos vítimas de tráfico de 

pessoas foram identificadas, sendo 27 

mulheres e 17 meninas, em 2008, o total de 

vítimas subiu para 78, sendo 48 mulheres e 

																																																													
90“Homicídios em El Salvador Atingem Cifra 
Histórica em Agosto”. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/homic
idios-em-el-salvador-atingem-cifra-historica-em-
agosto.html>. Acesso em 28 de novembro de 2015. 

24 meninas. Em 2009 ocorreu uma queda 

no número total de vítimas, 51, sendo 22 

mulheres e 25 meninas e em 2010, 63 

pessoas foram vítimas, 30 mulheres e 28 

meninas.91 Nos anos de 2013 e 2014, 171 

salvadorenhos foram vítimas do tráfico de 

pessoas, em que desse total 113 eram 

mulheres.92 93 

As recomendações do 

Departamento de Estado para El Salvador 

incluem garantir que as vítimas recebam 

assistência mais completa através de 

maiores investimentos nos serviços, 

aumentar os esforços para investigar e 

processar os crimes de tráfico, condenando 

e penalizando seus praticantes. Além disso, 

há um apelo para que as autoridades 

governamentais cúmplices em crimes do 

tráfico sejam criminalmente 

responsabilizadas através de investigações 

e processos, investigar com rigor possíveis 

casos de trabalho forçado; incluindo a 

escravidão doméstica, continuar a fornecer 

treinamento na identificação e assistência 

às vítimas para os trabalhadores sociais e 

																																																													
91 Unodc, 2012 
92“2013 Trafficking in Persons Report”. Disponível 
em: 
<http://www.state.gov/documents/organization/243
559.pdf>. Acesso em 30 de novembro de 2020. 
93“2014 Trafficking in Persons Report”. Disponível 
em: 
<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2014
/226717.htm>. Acesso em 30 de novembro de 
2020. 
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de imigração, autoridades de trabalho, 

policiais e judiciais, entre outros.  

A maior parte da assistência e 

serviços é destinada para crianças vítimas 

do tráfico e os adultos não conseguem ter 

acesso a elas, embora o governo opere um 

abrigo para mulheres servindo pelo menos 

uma vítima de tráfico de pessoas, o abrigo 

só suporta 13 mulheres, número muito 

pequeno em comparação com o número de 

vítimas.  

A Convenção de Palermo é um 

marco no desenvolvimento da definição de 

tráfico de pessoas e oferece meios de 

combatê-lo através de leis, proteção e 

repatriação. É o primeiro acordo 

internacional para as vítimas desse crime, 

porém o julgamento final do impacto dos 

crimes é determinado internamente por 

suas próprias legislações. A assistência às 

vítimas recomendadas pela convenção está 

longe do que as vítimas necessitam de fato 

e os Estados participantes devem ser 

pressionados a melhorar a assistência e 

proteção às vítimas quando criarem suas 

leis de proteção. 

A Mara Salvatrucha em nível 

internacional desafia as normas e 

instituições que regulam o sistema 

internacional e aumentam os números de 

violência, já em nível nacional, a gangue 

diminui a autoridade de El Salvador, além 

de utilizar todos os recursos do Estado, 

como por exemplo, as fronteiras, polícia e 

exército. O país se torna refém dos 

interesses da gangue, e, com isso, a 

violência aumenta. El Salvador continua 

sendo um país fonte de trânsito e destino 

para as mulheres traficadas com o 

propósito de prostituição e trabalho 

forçado. 
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