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Resumo 
Na atualidade há um esforço dos países que adotaram o protocolo de Palermo em 

combater e desmobilizar as estruturas que mantém o tráfico de pessoas. O objetivo 

deste trabalho é estudar o tráfico de pessoas no Brasil. Para alcançar este intento 

precisaremos identificar as cidades Brasileiras mais afetadas pelo tráfico de pessoas 

e quais são suas problemáticas, Resultado Parcial: a identificação das cidades 

Brasileiras mais afetadas - Goiás, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. Verificou-se 

que o Brasil desenvolve algumas politicas e programas de 

encaminhamentos/proteção as pessoas que foram traficadas.   

Introdução 

O tráfico de pessoas é indicado como uma das atividades criminosas que 

mais geram lucro segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime (ONU), Jesus (Apud: Colario, 2004:17). Segundo o Relatório final de 

Execução do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2010, p.37, 

p.53), o público que geralmente é vitimizado pelo tráfico de pessoas vive em uma 

situação de vulnerabilidade social, de extrema pobreza.  

De acordo com (Sousa, 2011), além da prevenção é necessário que a 

legislação seja mais rígida, é necessário à adoção de um sistema judiciário mais 

fortificado. Em um trabalho conjunto com o  Instituto das Nações Unidas de 

Pesquisa sobre Justiça e Crime Interregional (UNICRI, 2013), buscam combater o 

tráfico de pessoas, [...], em três frentes de atuação: prevenção, proteção e 

criminalização. 

 Pretende-se investigar como acontece o tráfico de pessoas, quem são essas 

vitimas e onde estão. Nosso interesse é o de conhecer as politicas de enfrentamento 

para o combate ao tráfico de pessoas no Brasil e como se da à prevenção e os 

encaminhamentos.  

Foram formuladas as seguintes questões que fundamentam essa pesquisa:   

 Quais cidades brasileiras apresentam maior incidência do tráfico de pessoas? 

 Qual o perfil da vitima do tráfico de pessoas?  

 Qual (ais) Politica(s) de Assistência está vigente às pessoas vitimadas pelo 

tráfico de pessoas no Brasil?   

Para (UNODC, 2013), o tráfico de pessoas movimenta aproximadamente 32 bilhões 

de dólares por ano, perdendo apenas para o tráfico de drogas e contrabando de 

armas. A prática do crime está relacionada violação dos Direitos Humanos.  A 

http://www.unicri.it/
http://www.unicri.it/


Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça (SNJ/MJ, 2013) em parceria 

com UNODC, no diagnóstico sobre o destino das vítimas, revelou que o tráfico de 

pessoas é realizado não apenas para a exploração sexual, mas também como 

exploração de mão de obra escrava e comercialização de órgãos. 

Objetivos 

Objetivo Geral: Identificar quais são as cidades brasileiras que mais são atingidas 

pelo tráfico de pessoas e quais as causas dessa problemática.  

Objetivos específicos: Verificar o perfil das pessoas vitimizadas; 

Metodologia  

Pesquisa Bibliográfica segundo Manual para Elaboração e trabalhos Acadêmicos 

Anhanguera (2013), será feita por meio de um levantamento das referências e 

consulta aos relatórios/documentos elaborados pelo Ministério da Justiça e 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) e outras 

referências pertinentes. 

Desenvolvimento 

O levantamento bibliográfico até esta etapa consistiu na pesquisa de relatórios e 

documentos oficiais, consulta a sites que disponibilizam documentos com artigos, 

periódicos, revistas e documentários em vídeo. 

Resultados Preliminares 

A identificação das cidades Brasileiras mais afetadas - Goiás, Ceará, São Paulo 

e Rio de Janeiro que revelaram duas vertentes, os Estados onde as pessoas são 

aliciadas e os Estados que servem como rota de fuga, devido os aeroportos.  

Nos Documentos consultados comprova-se que na sua maioria as vítimas são do 

gênero feminino e também travestis, com baixa escolaridade e em busca de 

melhoria na condição financeira.  Dos tipos de tráfico de pessoas identificamos os 

para fins de:  trabalho escravo, exploração sexual, comercialização de órgãos.  

Verificamos que o Brasil desenvolve algumas politicas e programas de 

encaminhamentos/proteção as pessoas que foram traficadas.  

Até o final da pesquisa espera-se identificar e detalhar as  medidas de 

encaminhamento às vítimas do tráfico de pessoas,  o trabalho da Assistente Social 

na equipe multiprofissional de acolhimento às vítimas e  propor alguma iniciativa aos 

Órgãos Oficiais que contribua com o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
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