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RESUMO 

 
O tráfico internacional de pessoas acontece no mundo todo, é motivado pelo benefício do lucro 

financeiro. Busca este artigo identificar se a legislação brasileira possibilita o combate às organizações 

criminosas que atuam neste tipo de crime, mais especificamente, levantar um breve histórico sobre o 

tráfico de pessoas; observar quais os principais motivos que levam organizações criminosas se 

especializarem no tráfico internacional de pessoas e identificar a classe socioeconômica com maior 

índice de casos ocorrido no Brasil. Para o alcance destes objetivos foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, com o método exploratório e análise mediante o uso da estatística descritiva. Observou-se 

que o tráfico existe alicerçado em três espécies: exploração sexual; trabalho escravo e tráfico de órgãos 

e pele, e sugeriram que as organizações criminosas no Brasil são dinâmicas, organizadas e complexas; 

tal aspecto as tornam poderosas e dificulta o reconhecimento dos locais e pessoas que fazem parte 

deste tipo de crime. 
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Introdução 
 
 A partir do panorama histórico acerca do tráfico internacional de pessoas observam-se que ele 

não é algo recente e “fruto” da modernidade, mas sim uma prática que infelizmente assola está presente  

na sociedade  brasileira há décadas. Na época da escravidão traficavam os negros oriundos do 

continente africano e os nativos, neste caso os indígenas, está prática tinha o respaldo do governo 

brasileiro e dos jesuítas. 

 Este artigo teve sua elaboração alicerçada na seguinte questão problema: A legislação brasileira 

vem possibilitando o combate às organizações criminosas que atuam no tráfico internacional de 

pessoas? 

  Neste sentido, o presente artigo teve como objetivo geral identificar se a legislação brasileira 

possibilita o combate às organizações criminosas que atuam no tráfico internacional de pessoas. 



Os objetivos específicos foram: levantar um breve histórico sobre o tráfico de pessoas; observar quais os 

principais motivos que levam organizações criminosas se especializarem no tráfico internacional de 

pessoas e identificar a classe socioeconômica em que o Brasil tem maior índice de casos de pessoas que 

vivenciam o tráfico internacional de pessoas. 

  Para que fosse possível responder a questão este artigo foi construído a partir de uma pesquisa 

bibliográfica, que segundo Severino (2007) é a primeira ação para a construção de qualquer trabalho 

científico. Quanto ao método o estudo teve o exploratório e a análise qualitativa, que para o mesmo autor 

são relevantes fontes para a construção metodológica de um trabalho. 

 

Metodologia 

Portanto para conseguir tratar do assunto de uma maneira não simplista, fez-se uma pesquisa 

bibliográfica, usando o método exploratório e a análise qualitativa e quantitativa para conseguir abordar o 

tema de uma melhor maneira. 

Foi através da pesquisa bibliográfica que pode-se traçar todo o panorama histórico do tráfico 

internacional de pessoas, trazendo desde quando iniciou-se essa prática até quando começaram a surgir 

as primeiras leis que versavam sobre isso. 

Através do método exploratório, conseguiu-se esboçar o perfil tanto dos aliciadores quanto das 

vítimas, trazendo desde a idade, classe social, econômica, sexo e nacionalidade dessas pessoas 

envolvidas. 

   Foi escolhida a pesquisa bibliográfica de método exploratório, segundo Severino (2007) a 

pesquisa bibliográfica é a primeira ação para a construção de qualquer trabalho científico e o método 

exploratório são relevantes fontes para a construção metodológica de um trabalho. 

 

Resultado e discussão 

Este artigo traz como tema o tráfico internacional de pessoas, entendendo que é um assunto 

atual que aflige várias famílias brasileiras, mas que é algo praticado desde a época da escravidão, 

quando eram exportados negros e índios para se ter uma mão-de-obra barata. É válido dizer que 

entende-se por tráfico neste trabalho, o que define o Protocolo de Palermo:  

[...] O recrutamento, o transporte, transferência, o alojamento ou a recolha de pessoas, a 
ameaça de recurso à força ou a outras formas de coação, por rapto, por fraude, e 
engano, abuso de autoridade ou de uma situação de vulnerabilidade, ou através da 
oferta ou aceitação de pagamentos, ou de vantagens para obter o consentimento de 
uma pessoa que tenha autoridade sobre uma outra para fins de exploração (CASTILHO, 
2007, p.21).  
 

Sabe-se que o tráfico internacional de pessoas não acontece de maneira isolada, está presente 

em países como a: Espanha, Itália, Portugal, Brasil, China, Israel, Bélgica, Rússia, Polônia, Estados 



Unidos e Suíça. Além disso não é algo da contemporaneidade, é uma praticada iniciada desde o século 

XVI, quando os portugueses buscavam mão-de-obra barata e traziam os negros da África em condições 

subumanas para trabalhar no nosso país, além deles muitos índios também foram tratados de maneira 

horrenda e recebiam apenas o que comer e beber após um dia de trabalho (COSTA NETO, 2014). 

Hoje, em pleno século XXI, ainda há esta mesma prática, em que as pessoas mais vulneráveis, 

a exemplo, de mulheres e crianças pobres e negras, com baixo nível de escolaridade estão à mercê 

desse crime (LEAL, 2002).  

 Ao contrário de antigamente que a escravidão tinha como estímulo a mão-de-obra barata, nos 

dias de hoje observam-se que o tráfico acontece por três motivos: a exploração sexual, a comercialização 

de órgãos e pele e ainda por conta do trabalho escravo (PRADO, 2007). 

No Brasil, a partir dos dados disponíveis em (CASTILHO, 2007), é possível apontar que as 

regiões onde o tráfico de pessoas tem o índice mais elevado são as regiões norte e nordeste, que são 

também as regiões mais pobres do país (Tabela I) .  

  Como se observa na Tabela 1 as regiões Norte e Nordeste são as que apresentam números mais 

elevados em relação ao tráfico de pessoas, sendo que na região Norte o tráfico interestadual apresentou 

o maior número segundo o relatório da PESTRAF com 36 (trinta e seis) pessoas e a região Nordeste com 

31 (trinta e uma) pessoa traficada para regiões internacionais. 

  

Tabela 1: Pobreza e Desigualdades Regionais/Geografia das Rotas  

Regiões Proporção de pobre 
(%) 

Rotas de tráfico (nacional 
e internacional) 

Região Norte 43,2 76 

Região Nordeste 45,8 69 

Região Sudeste 23,0 35 

Região Sul 20,1 28 

Região Centro-Oeste 24,8 33 

Brasil 30,2 241 

Fonte: Leal e Leal (2002, p.25) 

 

Além disto, é possível observar os dados sobre o tráfico de pessoas tanto em nível municipal, 

estadual e internacional (Tabela 2).     

  As regiões com os menores números de pessoas traficadas apresentados na Tabela 1 foram Sul 

e Sudeste, respectivamente e, bem como são as que apresentam menores índices de pobreza conforme 

a Tabela 2, isto ocorre segundo Leal e Leal (2002), porque este crime no Brasil tem relação com as 

condições socioeconômicas e culturais da região, estados e municípios, especialmente, com a 

desigualdade social. 



  Para Soares e Assunção (2010) é preciso destacar que um dos motivos dificultadores para o 

extermínio deste tipo de organização criminal está relacionado com o fato de que as organizações 

atuantes neste tipo de ação possuem esquemas articulados e dinâmicos, mudando constantemente de 

modus operandi e local, o que impede sua identificação e aumenta ainda mais o seu poder. 

Tabela 2: Geografia das Rotas 

Região de 
Origem 

Internacional Interestadual Intermunicipal Total 

Sul 15 09 04 28 

Sudeste 28 05 02 35 

Centro-Oeste 22 08 03 33 

Nordeste 35 20 14 69 

Norte 31 36 09 76 

Total 131 78 32 241 

Fonte: Leal e Leal (2002, p.23) 

 

 

E por fim, nota-se que esse crime continua acontecendo no país, porque a nossa legislação é 

muito lenta em relação a organização criminosa. Com isto, observa-se que a organização do tráfico é 

dinâmica, muda a todo tempo a maneira que opera e o lugar escolhido para consolidar seus planos, com 

isso dificulta o trabalho daqueles que visam exterminar com essa prática. 

Conclusões 

Apontam-se como elemento relevante para conseguir de fato terminar ou amenizar essa 

prática: a mudança na legislação, com leis mais severas e atuais; e a celeridade das ações com vistas na 

superação da rapidez das organizações criminosas. Além disto, realizar maiores investimentos na área 

da educação, e consequentemente diminuir o nível de pobreza destas pessoas, para que não fiquem tão 

à mercê de criminosos. 
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