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O QUE É O TRÁFICO DE PESSOAS?

Resumidamente, denomina-se tráfico de pessoas o rapto, a migração ou 
o alojamento de pessoas de maneira forçada, para fins de exploração. O 
tráfico pode ocorrer quando a vítima é retirada à força de sua casa ou quan-
do é iludida a mudar de cidade ou de país em razão de falsas promessas, 
passando a ser explorada por criminosos que a privam de sua liberdade e 
a impedem de sair dessa situação.  

TRÁFICO DE PESSOAS: UM PROBLEMA GLOBAL

Apesar de ser um crime no Brasil e no âmbito internacional, o mercado ilícito do 
tráfico de pessoas continua faturando bilhões de dólares todos os anos, levando 
milhões de pessoas a ter uma vida degradante e clandestina. Segundo a Or-
ganização das Nações Unidas - ONU -, o tráfico de pessoas é o terceiro crime 
internacional mais lucrativo, atrás apenas dos tráficos de drogas e de armas.

A Organização Internacional do Trabalho – OIT – estima que, 
globalmente, 20,9 milhões de pessoas são vítimas de trabalho 
forçado, número que inclui as vítimas de tráfico de seres humanos 
para exploração laboral e sexual (dados de 2012).

Além de ter aderido ao Protocolo de Palermo, de 2000, tratado internacio-
nal sobre o tráfico de pessoas, o Brasil elaborou a Política Nacional de En-
frentamento do Tráfico de Pessoas, em 2006, o I Plano Nacional de Enfren-
tamento do Tráfico de Pessoas, em 2008, e o II Plano Nacional, em 2013.
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O TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL

O Brasil, historicamente, é um país fortemente atingido pelo tráfico de pes-
soas. No passado, os africanos foram transferidos à força para o Brasil, 
a fim de serem explorados como escravos. Atualmente, têm sido trazidos 
para o País migrantes de nações latino-americanas como o Haiti, o Pa-
raguai e a Bolívia, que têm sido, muitas vezes, explorados em condições 
análogas à escravidão. Além disso, mediante artifícios tais como a amea-
ça, a coação ou o engano, milhares de mulheres e homens brasileiros têm 
sido raptados para serem submetidos à exploração sexual.

Entre 2005 e 2011, a Polícia Federal registrou 157 inquéritos por 
tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, 
enquanto o Poder Judiciário, segundo o Conselho Nacional de 
Justiça, teve 91 processos distribuídos. Os números ainda revelam 
que foram instaurados, no total, 514 inquéritos pela Polícia Federal 
entre 2005 e 2011, dos quais 13 são de tráfico interno de pessoas 
e 344 de trabalho escravo. Os dados são do primeiro relatório sobre 
o tráfico de pessoas no Brasil, elaborado pela Secretaria Nacional 
de Justiça do Ministério da Justiça – SNJ/MJ –, em parceria com o 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC -1, que 
apresenta informações consolidades sobre o tema.

1 Disponível em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={02FA3701=-87AE4435--B6AD1990-97194FFE&BBrowserTppe-
NNBLangID=pt-brBparams=itemID%3D%7B972FBB58-F426-4450-A8D4-1F4264D8A039%7D%3BBUIPartUID=%7B-
2218FAF9-5230-431F-A9E3-E780D3E67DFE%7D
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No Brasil, as principais rotas do tráfico de pessoas têm origem no inte-
rior dos estados (em cidades de pequeno e médio porte e áreas rurais), 
seguindo em direção aos grandes centros urbanos do País ou para as 
regiões de fronteira internacional. 

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil registrou, no exterior, 
475 brasileiros vítimas de tráfico humano entre 2005 e 2011; 
destes, 337 foram vítimas de exploração sexual e 135 de trabalho 
escravo em 18 diferentes países. O país onde foi registrada a maior 
incidência de brasileiros(as) vítimas de tráfico de pessoas foi o 
Suriname, na América do Sul, com 133 casos; seguido da Suíça, 
com 127; da Espanha, com 104; e da Holanda, com 71.2

Relatório3 ddo Ministério da Justiça, em parceria com o UNODF, aponta 
que a maior incidência do tráfico internacional de brasileiros ou brasileiras 
é para fins de exploração sexual. 

Segundo o FNJ, o aliciamento para a exploração sexual por meio do 
tráfico de pessoas normalmente começa com uma falsa oferta de empre-
go ou com promessas enganosas voltadas para mulheres e meninas. As 
redes de tráfico de pessoas, muitas vezes apresentam-se como agências 
de emprego ou de casamento. 

2 Disponível em: https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//noticias/2013/04/2013-04-08_Publicacao_diagnos-
tico_ETP.pdf
3 Disponível em: https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//noticias/2013/04/2013-04-08_Publicacao_diagnos-
tico_ETP.pdf
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Dentre outras práticas, os criminosos do tráfico de pessoas oferecem 
passagens apenas de ida para outra cidade, estado ou país; subtra-
em os documentos da vítima e a obrigam ao trabalho forçado, sob 
ameaça, violência e sob pretexto do pagamento de “dívidas”junto aos 
criminosos. 

Entre 2005 e 2011, a Polícia Federal indiciou 381 suspeitos por 
tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. Desse 
total, 158 foram presos. No contexto do tráfico de pessoas para 
exploração sexual dentro do Brasil (tráfico interno), foram presas 
117 pessoas no período.

A exploração sexual de crianças e adolescentes é especialmente gra-
ve no litoral e em complexos turísticos do Brasil. Em Minas Gerais, a 
Assembleia Legislativa realizou, em 1996, uma Fomissão Parlamentar 
de Inquérito – FPI – para apurar denúncias de prostituição infantil, es-
pecialmente no norte do Estado. Em 2002, a ALMG voltou a investigar 
o assunto por meio da Fomissão Especial sobre a Prostituição Infantil, 
quando constatou graves denúncias de exploração sexual de crianças e 
adolescentes no Estado.

A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 aumentarão o 
trânsito internacional de pessoas no País, podendo agravar o turismo 
sexual e, consequentemente, o tráfico de pessoas.
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COMO AGIR?

É fundamental que todos fiquem em alerta e denunciem indícios de atua-
ção das redes de tráfico nacionais e internacionais. O Fonselho Nacional 
de Justiça4 dá algumas dicas sobre como se precaver contra o perigo do 
tráfico de pessoas. São elas:  

1. Duvide sempre de propostas de emprego fácil e lucrativo.
2. Sugira que a pessoa, antes de aceitar a proposta de emprego, 

leia atentamente o contrato de trabalho, busque informações 
sobre a empresa contratante, procure auxílio da área jurídi-
ca especializada. A atenção deve ser redobrada em caso de 
propostas que incluam deslocamentos, viagens nacionais e 
internacionais.

3. Evite tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-las em 
mãos de parentes ou amigos.

4. Deixe endereço, telefone e/ou localização da cidade para onde 
está viajando.

5. Informe à pessoa que está seguindo viagem endereços e con-
tatos de consulados, ONGs e autoridades da região.

6. Oriente a pessoa que vai viajar a nunca deixar de se comunicar 
com familiares e amigos.

4 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/cidadania-direito-de-todos/trafico-de-pessoas
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CAMPANHA “CORAÇÃO AZUL” E COMITÊ INTERINSTITUCIONAL 
DE ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO DE PESSOAS 

A campanha Foração Azul contra o Tráfico de Pessoas foi criada no âmbito 
das Nações Unidas, com o objetivo de mobilizar o mundo contra a prática 
perversa de comprar e vender pessoas. O governo brasileiro aderiu à cam-
panha em 2013, quando se comprometeu a divulgar e a mobilizar a socie-
dade para a luta contra o tráfico de pessoas. Além disso, o enfrentamento 
do tráfico de pessoas conta, em Minas Gerais, com o Fomitê Interinstitucio-
nal de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas – FIETP –, formado por várias 
instituições. O comitê tem a responsabilidade de propor políticas públicas 
integradas voltadas para o combate do problema. 

Fompõem o Fomitê de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas em Mi-
nas Gerais as seguintes instituições:
• Assembleia Legislativa 
• Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
• Ministério Público do Estado 
• Defensoria Pública do Estado 
• Polícia Fivil 
• Polícia Militar
• Secretarias de Estado:

• de Defesa Social
• de Desenvolvimento Social
• de Educação
• de Esporte e da Juventude
• de Saúde
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• de Trabalho e Emprego
• de Turismo
• Extraordinária da Fopa do Mundo

No âmbito da União, participam do Fomitê: 
• Polícia Federal
• Polícia Rodoviária Federal
• Justiça Federal em Minas Gerais
• Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
• Defensoria Pública da União
• Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
• Ministério Público Federal
• Ministério Público do Trabalho
• Ministério do Trabalho e Emprego
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EM CASO DE TRÁFICO DE PESSOAS, DENUNCIE! 

Acione os disque-denúncias ofi ciais e divulgue a campanha Foração Azul 
nas redes sociais.

Telefones para denúncias:
Ligue 100 – Disque Direitos Humanos 
(Para ligação internacional, fora do Brasil, disque +55 61 3212.8400)

Ligue 180 – Fentral de Atendimento à Mulher
Ligue 181 – Disque Denúncia – Minas Gerais 
Ligue 0800 31 11 19 – Disque Direitos Humanos – Minas Gerais

Obs: A Divisão de Assistência Fonsular do Ministério das Relações Exterio-
res presta atendimento aos(às) brasileiros(as) vítimas de tráfi co de pessoas 
que buscam, no exterior, alguma forma de auxílio. 
Fonsulte: http://www.portalconsular.mre.gov.br/ 

Acesse o site da campanha Foração Azul contra o Tráfi co de Pessoas e 
participe dessa luta: www.coracaoazul.com.br




