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TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS: cooperação internacional e eficácia das 

políticas públicas 

 

Roberta Silva Vasconcelos1 
 
 

RESUMO 
 
Aborda uma realidade contemporânea do tráfico de pessoas 
com a finalidade de obtenção de lucro, seja através do trabalho 
forçado, exploração sexual ou remoção de órgãos. São 
pontuadas as preocupações em nível internacional no sentido 
de enfrentar essa prática criminosa e de prevenir seu 
acontecimento, reprimir e punir os responsáveis. Por 
conseguinte, através de um estudo bibliográfico e documental, 
com levantamento de dados secundários em documentos 
oficiais nacionais e internacionais, busca-se apresentar a 
dimensão global do problema e apontar as políticas públicas 
elaboradas para seu enfrentamento. 
 
Palavras-chave: Tráfico de pessoas. Direito internacional. 
Direitos humanos. Políticas públicas. 

 
ABSTRACT 
 
Human trafficking with the purpose of making profit out of 
forced labor, sexual exploitation or the removal of organs is a 
reality worldwide. For this reason, there is a international 
concern in order to seek a way to confront this criminal practice, 
with the goal to prevent its happening and punish the ones 
responsible for it. By collecting official database from national 
and international documents, this study seeks to elaborate a 
diagnosis of the global dimension of the problem and of public 
policies created for coping with it. 
 
Keywords: Human trafficking. International law. Human rights. 
Public policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tráfico de pessoas, em qualquer das suas formas, constitui-se em grave 

violação dos direitos humanos. A coação ou utilização de fraude para recrutar pessoas com 

o intuito de obter através dessa conduta algum lucro ou vantagem é o meio ardil utilizado 

por criminosos que, muitas vezes, levam as pessoas para fora de seu país de origem, 

configurando assim o tráfico internacional. 

As condutas que caracterizam o tráfico de indivíduos são elencadas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), no chamado Protocolo de Palermo, incorporado e 

promulgado pelo Brasil no ano de 2004 (Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004), e são 

as seguintes:  

 

[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou 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. 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2000, art. 3).  

 

Dessa forma, percebe-se a multiplicidade de artifícios que podem ser utilizados 

com o intuito de explorar indivíduos em situação de aliciamento. 

Importa observar que nem sempre se agirá com coação, obrigando o indivíduo a 

se submeter a uma situação exploratória. Por vezes, a fraude poderá inclusive gerar um 

consentimento eivado de vícios, evidentemente; no entanto, tanto o Protocolo de Palermo 

quanto a Política Nacional do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (criada pelo Brasil) 

consideram irrelevante essa espécie de demonstração de vontade, tendo em vista que o 

recrutado não tem a real noção do contrato ao qual está se submetendo. Em síntese, para 

que se configure esse tipo de crime, não é necessário que a vítima se sinta efetivamente 

lesada, pois a prática da conduta estabelecida pela ONU já o configura. Nesse sentido, 

reforça-se a característica da indisponibilidade dos direitos humanos. 

No âmbito internacional, a preocupação com o tráfico de pessoas não é tão 

recente, destacando-se a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da 

Exploração da Prostituição de Outrem, celebrada em 1949 e promulgada pelo Brasil em 

1958. Além disso, uma série de ações de cooperação internacional vêm sendo tomadas 

com o intuito de prevenir e reprimir esse tipo de tráfico, visando a minorar a sua ocorrência 

em todos os países. 

O texto segue apresentando uma discussão sobre a realidade do tráfico de 

pessoas na contemporaneidade, destacando a busca de obtenção de lucro, seja através do 
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trabalho forçado, exploração sexual ou remoção de órgãos, destacando medidas jurídicas e 

de políticas públicas que vêm sendo apresentadas para enfrentamento desta problemática. 

 

2 O BRASIL NO PANORAMA INTERNACIONAL DO TRÁFICO DE PESSOAS: 

incorporação de tratados e elaboração de uma política nacional específica 

 

Segundo dados do site do Ministério da Justiça (BRASIL, [20--?]), o Brasil tem 

um histórico de promulgação e ratificação de uma série de tratados internacionais relevantes 

para a problemática do tráfico de pessoas, sendo os principais incorporados: 

a) Convenção sobre a abolição do trabalho forçado (nº 105), ratificada pelo Brasil em 

1965; 

b) Convenção sobre os trabalhadores migrantes (nº 97), ratificada pelo Brasil em 

1965; 

c) Convenção sobre o crime organizado transnacional, promulgado no Decreto nº 

5015, de 12 de março de 2004; 

d) Protocolo Facultativo 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, promulgado pelo Decreto nº 5.017/2004. 

 

Nesse diapasão, destaca-se o Protocolo de Palermo, anexo da Convenção 

sobre o Crime Organizado Transnacional, que trata do tráfico de seres humanos em todas 

as suas principais vertentes: a exploração sexual, a migração para trabalhos forçados 

(condições análogas à escravidão) e o tráfico de órgãos. 

O Protocolo dá ênfase para a proteção de mulheres e crianças, e cria uma 

estratégia pautada na prevenção, punição dos criminosos e proteção à vítima. Como 

exemplo de proteção à vítima tem-se a facilitação do regresso ao país de origem, 

determinando que, caso não possua mais seus documentos pessoais, esses sejam re-

emitidos pelo próprio Estado, buscando o reacolhimento em território nacional. Além disso, 

um dos grandes objetivos do Protocolo é promover a cooperação internacional entre os 

Estados, com o intuito de efetivar as ações a serem promovidas em âmbito multinacional. 

Buscou, nesse sentido, ser o primeiro instrumento de caráter universal, que versasse sobre 

todos os aspectos do tráfico de pessoas, mencionando esse objetivo em seu preâmbulo. 

Há uma preocupação do Protocolo em coibir a ação de grupos que se organizem 

de forma estratégica para o aliciamento de vítimas, formando as denominadas organizações 
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criminosas, compostas de vários indivíduos com funções específicas e que geram uma rede 

complexa de aliciamento e crime. 

 

2.1 A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

 

Outro destaque é a criação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas. Aprovada pelo Decreto nº 6347, de 8 de janeiro de 2008, assinada por treze 

Ministérios, em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e do Trabalho (MPT), 

associações civis além de vários organismos internacionais. Buscou-se através dessa 

política efetivar o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, através da conscientização 

do problema em âmbito nacional e, principalmente, do estabelecimento de uma parceria 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Nesse sentido, a própria ONU 

incentivou a criação dessa Política Nacional, funcionando como fomentadora da divulgação 

do tráfico de pessoas, buscando sua repressão em todos os níveis globais (BRASIL, 2008). 

 

2.2 Rede de cooperação jurídica internacional 

 

Para imprimir maior efetividade ao enfrentamento da questão, há previsão legal 

para jurisdicionalizar casos envolvendo o tráfico de pessoas. Para isso, existem duas 

Convenções e um Protocolo que atuam de forma multilateral, entre vários Estados: 

Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Transnacional (Palermo, 2000); Convenção 

Americana Sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (Nassau, 1992); Protocolo de 

Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (Mercosul, 1996). 

 

a) Tráfico de pessoas para exploração sexual 

O Protocolo de Palermo prevê como essa uma das formas de direcionamento da 

exploração das vítimas do tráfico de pessoas. 

De acordo com dados do Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas do Escritório 

sobre Drogas e Crimes das Nações Unidas (UNODC) - estatísticas do ano de 2012 – o fim 

mais comum para exploração no que concerne o tráfico de pessoas é a exploração sexual. 

É, infelizmente, uma indústria que movimenta bilhões de dólares. De todo o lucro gerado 

pelo tráfico de pessoas, o da exploração sexual representa 85% do montante (UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2014).  

Grande parte das pessoas que são traficadas para esse fim já possuíam o 

desejo de migrar de país, e acabam por acreditar que poderão ter melhores condições de 
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vida caso aceitem a proposta. Há casos em que o aliciador se utiliza de mentiras para atrair 

a vítima. No entanto, fatores como a pobreza e a falta de perspectivas profissionais pode 

fazer com que a vítima consinta até mesmo com a exploração sexual, o que não retira o 

caráter ilícito da exploração. 

A grande problemática é que a maioria das vítimas não consegue evadir-se da 

situação de exploração, justamente pelo fato de que os aliciadores se colocam em uma 

posição de credores, ou seja: a exploração se torna um meio de pagamento da suposta 

dívida que as vítimas geram, que muitas vezes começa a ser cobrada desde o momento em 

que são recrutadas e transportadas, além de gastos ordinários como alimentação, entre 

outros. Dessa maneira, o lucro auferido com a exploração aumenta de maneira 

inversamente proporcional à dívida acumulada pela vítima. 

Uma das principais discussões acerca da prostituição é se a sua 

regulamentação facilitaria ou pioraria a situação do tráfico para fins de exploração sexual. 

Daniela Muscari Scacchetti (2011), em seu artigo O tráfico de pessoas e o 

protocolo de palermo sob a ótica de direitos humanos traz a ponderação de alguns 

argumentos favoráveis e desfavoráveis à regulamentação da prostituição como forma de 

combater o tráfico de pessoas. Dialogando com a obra de Kamala Kempadoo, traz a 

seguinte reflexão: 

 

Um dos argumentos levantados é de que a proibição pode contribuir para o 
enfrentamento ao tráfico na medida em que torna ilícita também a atividade-fim, 
facilitando o seu combate sem haver a necessidade de distinção entre a pessoa que 
trabalha de maneira voluntária e aquela que é ameaçada por um ofensor, ou seja, 
ambas devem ser protegidas e afastadas de tal atividade. Por outro lado, 
movimentos de mulheres afirmam que a criminalização da prostituição aumenta 
ainda mais a violência que as vítimas experimentam nas mãos de criminosos e 
funcionários públicos, além de fixar o triplo estigma de criminosa, prostituta e 
imigrante o qual intensifica o desrespeito aos direitos humanos. (SCACCHETTI, 
2011, p. 27). 
 

Em síntese, sabe-se que essa forma de tráfico de pessoas ainda prejudica de 

forma muito expressiva as mulheres e menores de dezoito anos. Segundo o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ, 2014) 

 

Em outubro de 2013, o Ministério da Justiça divulgou pesquisa inédita sobre tráfico 
de pessoas nos 11 estados de fronteira do Brasil. O estudo mostra que pelo menos 
475 brasileiros, no período de 2005 a 2011, foram identificados como vítimas do 
tráfico de pessoas. A maioria deles é de mulheres entre 18 e 29 anos e 
adolescentes. Mas além delas, outros grupos também estão vulneráveis ao tráfico. 
Ainda de acordo com a pesquisa, o Brasil possui características que dificultam o 
enfretamento ao tráfico de pessoas: é um pais de origem, trânsito e destino de 
vítimas. Há brasileiros encontrados no exterior e estrangeiros no Brasil, vítimas do 
tráfico de pessoas. Há casos de brasileiras vítimas de tráfico para fins de exploração 
sexual na Europa Ocidental e paraguaias no Brasil vítimas da mesma modalidade.  
 



 
 
 
 

6 

                  

No mês de maio de 2014, o CNJ realizou o IV Simpósio Internacional para o 

Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, realizado no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 

1ª Região, no Rio de Janeiro, o que enfatiza a preocupação do Brasil com o problema. 

 

 

b) Tráfico de pessoas para a exploração do trabalho 

De acordo com o Protocolo de Palermo, o trabalho ou serviços forçados, 

escravatura ou práticas similares à escravatura e servidão podem ser definidas como sendo 

formas de exploração laboral do trabalho humano, tidas nos tratados internacionais como 

instrumentos de violação dos direitos humanos.  

Para entender melhor esse instituto, necessário esclarecer que o trabalho 

forçado é aquele obtido sob ameaça de sanção, não tendo o trabalhador se oferecido 

espontaneamente. É necessário que haja essa relação de imposição, caracterizada por 

baixos salários e violência ou más condições de trabalho – por muitas vezes, 

cumulativamente. A sanção mencionada geralmente dá-se por meio do uso de violência, 

coação, ameaças de morte, ou ainda se revela por um viés psicológico.  A escravidão, por 

sua vez, é o estado ou condição do indivíduo sobre qual se exercem, de várias formas, 

direito de propriedade e, em muitas ocasiões, esteve e está ligada à descendência. Análoga 

à escravidão é a servidão, podendo ser caracterizada por diferentes atividades – o típico 

exemplo é o de alguém que, obrigado pela lei, pelo costume ou por acordo, começa a 

trabalhar e viver na terra de outrem, gratuitamente ou contra remuneração. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, no Relatório Uma 

aliança global contra o trabalho forçado – Relatório Global do Seguimento da Declaração da 

OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (2005) afirma que esse 

endividamento é induzido por forte coerção, por meio de ameaças ou castigos físicos ao 

trabalhador e a sua família. Essa situação, infelizmente, é mais comum do que se imagina. 

Importante citar que o tráfico de pessoas subsiste ainda que haja consentimento 

da vítima, que, muitas vezes, só tem essa opção de sobrevivência. Os países desenvolvidos 

são os maiores polos de atração para imigrantes. 

Hoje, pelo menos 12,3 milhões de pessoas, em todo o mundo, são 

vítimas de trabalho forçado. Desses, 9,8 milhões são explorados por agentes 

privados, inclusive mais de 2,4 milhões em trabalho forçado como conseqüência do 

tráfico de pessoas. Outros 2,5 milhões são forçados a trabalhar pelo Estado ou por 

grupos militares rebeldes (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2005). 

Ainda de acordo com o relatório, nos países industrializados e em transição, 

mais de 75% do total de trabalhadores forçados são vítimas do tráfico de pessoas. Fazendo 
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um comparativo com a América do Sul e a Índia, essa modalidade ultrapassa o tráfico 

sexual. Em alguns países da África, a única forma de tráfico identificada é esta em questão. 

Pesarosos dados da OIT também revelam que, em relação ao trabalho infantil, há mais de 

5,7 milhões de crianças vítimas de exploração trabalhista no mundo. No Brasil também há 

muitos casos de tráfico para fins de trabalho escravo, perpetrado, principalmente, contra 

bolivianos, peruanos, paraguaios e equatorianos. 

Importa mencionar, além disso, que o trabalho forçado é também uma das mais 

nefastas formas de trabalho infantil, conforme definido pela Convenção, da OIT, sobe as 

Piores Formas de Trabalho Infantil, 1999 (nº 182). Trabalho infantil equivale a trabalho 

forçado não só quando a criança, indivíduo sujeito de direitos, é forçada a trabalhar sob 

coação ou ameaça, mas também quando o trabalho da criança faz parte do trabalho forçado 

prestado pelos demais membros da família. 

Quanto às cidades brasileiras em que mais se observa o tráfico de pessoas para 

exploração do trabalho, o Manual de Capacitação Sobre Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, elaborado pelo Ministério da Justiça em parceria com a United States Agency – 

International Development (USAID), com a participação da OIT no Brasil, destaca que as 

capitais são: Belém, Manaus, Rio Branco, na região norte; Fortaleza, Recife, Salvador e São 

Luís, na região nordeste; Rio de Janeiro e São Paulo na região sudeste e Foz do Iguaçu, na 

região Sul (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2010).  

 

c) Tráfico de pessoas para a remoção de órgãos 

O Protocolo de Palermo também versa acerca da questão do tráfico de pessoas 

para a remoção de órgãos, que consiste na remoção de órgãos para comercialização. O 

principal fator que influencia esse tipo de prática é a insuficiência em se tratando de 

transplantes – os órgãos, principalmente os mais vitais, transformam-se em produtos caros. 

Pessoas enfermas que necessitam de um órgão, muitas vezes sabem que não podem 

esperar na fila por muito tempo: recorrem, então, ao mercado negro. 

A captura das vítimas dá-se, em sua grande maioria, em lugares marcados pela 

miséria e pela ignorância, onde as pessoas são convencidas a vender um órgão seu ou são 

enganadas, geralmente em troca de objetos ou dinheiro. 

O tráfico para a remoção de órgãos começa com a venda dos próprios órgãos 

pela vítima. É um mercado cruel pelos dois prismas: de um lado explora o desespero de 

uma vítima que sabe que não resistirá sem determinada função de seu corpo e de outras 

pessoas que ponderam entre o órgão sadio que têm, o risco de vida que correm e o dinheiro 

que receberão em troca. 
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A investigação desse tipo de tráfico é uma das mais complexas, até mesmo 

porque a quase inexistência de denúncias dificulta as investigações. 

Legalmente, o tráfico de órgãos é proibido na maioria dos Estados, sendo 

autorizado apenas quando se tratar da livre disposição após a morte ou quando aquele 

órgão não tenha mais utilidade para as funções vitais do doador, em casos específicos. No 

Brasil é a Lei nº 9.434, de 4 fevereiro de 1997 que prevê sobre a remoção de órgãos, 

tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, bem como as 

sanções para os casos de desrespeito aos seus ditames. 

Apenas à título de informação, o caso de maior divulgação envolvendo tráfico 

para remoção de órgãos no Brasil ocorreu em 2000, envolvendo o Estado de Pernambuco à 

África do Sul. As vítimas eram aliciadas e vendiam um rim na área do Recife, sendo levadas 

para Durban, onde o órgão era retirado. Em 2004, o Ministério Público Federal constatou 

que houve um esquema criminoso que movimentou em torno de US$ 4,5 milhões com a 

comercialização de cerca de 30 órgãos, denunciando 28 pessoas (CONSELHO NACIONAL 

DE JUSTIÇA, 2014). 

 

d) Enfrentamento ao tráfico de pessoas 

O combate às questões supramencionas ainda é um grande desafio atual. As 

modalidades de tráfico de pessoas são inúmeras, mas ações contínuas, organizadas e que 

prezem pela sustentabilidade podem diminuir o número de vítimas. O mencionado Protocolo 

de Palermo é uma grande ferramenta para a imposição do dever de cada Estado e para a 

padronização de conceitos, evitando dissidências. Ele está baseado na prevenção, 

repressão e atendimento às vítimas.  

Em se tratando de medidas de prevenção, podem ser citadas campanhas, 

pesquisas e difusão através dos meios de comunicação, assim como inciativas sociais e 

econômicas – nesse sentido, cooperam as entidades não governamentais e outras 

organizações relevantes. Há também medidas legislativas, educacionais, sociais e culturais, 

tendo como principal objetivo desencorajar o aliciamento para o tráfico. 

As pessoas têm que estar informadas para que possam ter seus direitos 

garantidos. O Protocolo também prevê medidas contra a revitimização, que é a reincidência 

da vítima no mesmo crime. Não raro as pessoas retornam a situação em que eram 

exploradas por não terem outra opção. 

Muito importante também é a cooperação entre os Estados, devendo haver 

intercâmbio de informações. O mesmo deve ocorrer em relação às sociedades civis e 

entidades não governamentais. Devem ser adotadas medidas com o objetivo de reforçar o 

controle de fronteiras, prevenir e detectar o tráfico de pessoas e intensificar a cooperação 
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por meio de canais de comunicação. Deve haver, ainda, fiscalização por parte dos Estados-

parte, cabendo aos mesmos garantir que os transportadores se certifiquem de que os 

transportados portam documentos de viagem exigidos para a entrada em determinada 

localidade. Obviamente, deve-se estar atento à falsificações, evitando utilização ilícita e 

emissões indevidas. 

A Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) é uma iniciativa global 

da ONU que defende o poder de mobilização de todos em prol de metas comuns: o maior 

exemplo de tais metas é a melhor maneira de lutar contra o tráfico. Em relação a prevenção, 

merece destaque as propostas que versam sobre o aumento da consciência sobre o 

problema, principalmente através da mobilização da opinião pública. Deve-se focar não só 

na questão em si, mas nas causas do próprio tráfico, como a má distribuição de renda, o 

desenvolvimento desigual dos países, a desigualdade de gênero, raça e oportunidades. 

Trazendo a questão para âmbito nacional, tem-se no Brasil a Política Nacional 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fazendo com que setores tanto do governo quanto 

da sociedade civil participem dessa temática. Tal Política estabelece um conjunto de 

diretrizes, princípios e ações que fundamentam e dão norte à prevenção, repressão e 

responsabilização de criminosos, assim como presta apoio às vítimas (BRASIL, 2008). 

A UNODC também atua na coleta de dados, avaliação e cooperação técnica. Tal 

base de dados é essencial principalmente porque por meio dela podem ser formuladas 

políticas públicas e fazer a avaliação de todo o País em relação ao tráfico de pessoas. São 

desenvolvidas, então, estratégias de combate a esse problema. 

Os Poderes Executivo e Legislativo também são responsáveis pela repressão, 

na medida em que aprovam leis e criam novas unidades policiais. 

Importante ressaltar que o Protocolo de Palermo afirma que cada Estado deverá 

tomar medidas para que as vítimas de tráfico de pessoas possam ser indenizadas pelos 

danos sofridos.  

Especificamente na temática das crianças e adolescentes vítimas, deve-se 

atentar para o fato de ser necessário haver adequação das instituições e normas para que 

haja o atendimento, principalmente quando estão envolvidas redes criminosas. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O tráfico de seres humanos, como pôde ser observado, tem relações profundas 

com a miséria e com a exploração dos países de terceiro mundo. As vítimas, em geral, são 

presas fáceis, pois estão em busca de melhores condições de vida. Muitos saem de seus 
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países, espontaneamente ou influenciados por aliciadores, acreditando em promessas 

falsas, sonhos irreais. 

As duas causas primordiais que guardam relação com tal tráfico são, sem 

dúvida, a questão econômica e a cultural. 

O tráfico de seres humanos é o estágio mais avançado de um longo processo de 

exclusão social. O enfrentamento exige ações amplas e estratégicas, envolvendo uma série 

de conhecimentos, que versem sobre a miséria, pobreza, corrupção, migração, exploração, 

criminalidade, emprego, saúde. 

As vítimas do tráfico devem receber pleno apoio do Direito Internacional dos 

Direito Humanos através de ações específicas, voltadas a devolver a dignidade àquele ser 

humano. 

Os Direitos Humanos têm que estar em constante reafirmação, pelas mais 

diversas formas. As vítimas estão em todas as partes do Globo, e as informações sobre os 

crimes não podem ficar sob conhecimento somente do Estado e das pessoas dessa área. O 

conhecimento deve ser amplamente disseminado, principalmente entre os grupos ditos 

vulneráveis. 

A padronização e divulgação de informações são mecanismos extremamente 

necessários, visto que os padrões internacionais facilitam a identificação dos grupos 

vulneráveis supramencionados. Há, por sua vez, a necessidade de se harmonizar 

dispositivos jurídicos internos e tratados internacionais.  

Os desafios não são poucos e só podem ser cumpridos se houver estratégias 

amplas e efetivamente planejadas, buscando a prevenção, repressão e proteção às vítimas 

de forma sustentável e organizada, tendo como principal fundamento o respeito à dignidade 

humana a sustentabilidade econômica das pessoas. 

De acordo com o Relatório Nacional Sobre Tráfico de Pessoas, elaborado pela 

UNODC em parceria com o Ministério da Justiça, apesar de existirem medidas concretas de 

enfrentamento a nível federal (com ênfase para a criação da Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas), o fato de existirem poucas políticas a nível local 

dificulta o registro de todos os casos. Além disso, apontam as seguintes soluções: 

 

Quais seriam, então, nossas sugestões? Inicialmente, os sistemas atuais das 
diversas instituições devem ser reformulados, atualizados, informatizados, 
reavaliados. Os sistemas das instituições individualmente foram feitos para o registro 
de suas atividades e processos, não para o registro dos eventos criminosos e das 
características das partes envolvidas naquele drama criminal. Isso é um prejuízo 
para o conhecimento da realidade, não somente do tráfico de pessoas, mas da 
compreensão da criminalidade em geral no Brasil. Esse processo de revisão, 
reforma, mudança dos sistemas, já vem acontecendo, pelo que observamos com a 
nossa pesquisa. Por fim, para além de sistemas adequados de registro e coleta de 
dados sobre tráfico de pessoas, precisamos integrar a informação que os diversos 
sistemas ofereceram, permitindo uma visão mais completa do tráfico de pessoas, e 
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na mesma medida da sua complexidade. Os sistemas devem dialogar, os dados 
devem ser cruzados, dificultando a duplicação. Principalmente, as vítimas devem ser 
reconhecidas como partes nos processos ou seres humanos nesses sistemas. Elas 
não podem mais ficar à sombra. (ESCRITÓRIO SOBRE DROGAS E CRIMES DAS 
NAÇÕES UNIDAS; BRASIL, 2013). 
 

Conclui-se, portanto, que as medidas tomadas a partir de 2008, com a criação 

da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, começam a ser sentidas, mas 

somente com o aprimoramento do sistema se poderá ter um registro concretamente 

confiável, que permita atuação nos locais mais afetados e, consequentemente, a prevenção 

dessa prática criminosa. 
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