
APRESENTAÇÃO

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais prioriza constantemente em suas atividades a 
necessidade de preservação dos direitos dos cidadãos e do interesse social. Nesse sentido, cabe-
nos ainda combater ações que atentem contra esses direitos. O tráfico de pessoas, por privar um 
cidadão de sua liberdade, por submetê-lo a tratamento desumano ou degradante, por violar sua 
dignidade, por submetê-lo a situações de trabalho escravo ou exploração sexual e por desrespeitar 
uma série de outros direitos, enquadra-se como prática absolutamente reprovável e merecedora 
de ações de enfrentamento por esta Casa. 

De acordo com o Protocolo  Adicional  à  Convenção das Nações Unidas contra  o  Crime 
Organizado  Transnacional  Relativo  à  Prevenção,  Repressão  e  Punição  do  Tráfico  de  Pessoas, 
promulgada no Brasil pelo Decreto nº 5.017/2004, a expressão "tráfico de pessoas" significa 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. Trata-se, portanto, de prática criminalizada em nível internacional e 
que provoca grande indignação moral na maioria dos países-membros das Nações Unidas. 

Em 2006, o tema foi abordado e amplamente discutido na Comissão Especial das Pessoas 
Desaparecidas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Segundo o relatório final da Comissão, o 
tráfico  de  pessoas  é  a  terceira  atividade  comercial  ilícita  mais  lucrativa  do  mundo,  tendo 
movimentado naquele ano quase 32 bilhões de dólares. Durante os trabalhos dessa Comissão, 
constatou-se  que,  por  trás  de  diversos  casos  tratados  como  desaparecimento  ou fuga,  há  a 
ocorrência de tráfico de pessoas. 

A iminência da realização da Copa do Mundo aumenta ainda mais nossa preocupação, pois  
a intensificação no fluxo de turistas em nosso Estado e em todo o País será um atrativo para que 
criminosos queiram obter lucros, seja por meio da exploração sexual, do trabalho escravo ou da 
facilitação de adoções ilegais.

Atenta à expectativa de aumento do fenômeno durante a Copa, em 2013 a Comissão de 
Segurança  Pública  realizou  audiência  pública  durante  a  qual  ratificou-se  que  a  especial 
preocupação com a realização desse grande evento esportivo não é infundada: estima-se que nas 
Copas da Alemanha e da África foram traficadas 40 e 110 mil pessoas, respectivamente. Já neste 
ano, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização também realizou audiência pública sobre 
o tema. 

Agora, em 8 de maio de 2014, realizamos o Ciclo de Debates Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas em Minas Gerais, evento em que se pretende conhecer melhor as modalidades de tráfico, 
as  formas  de   ocorrência  e  de  prevenção  desse  crime,  discutir  estratégias  e  ações  de  
enfrentamento, e articular uma rede de enfrentamento ao tráfico em nosso Estado que conte com 
a atuação do poder público e da sociedade. 

A sordidez do tráfico de pessoas exige de todos nós uma atuação firme e comprometida. 
Não podemos permitir que criminosos se aproveitem da boa-fé de nossos cidadãos, por meio de 
falsas promessas de emprego ou da esperança em uma vida abastada, para explorá-los.  
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