
O que é o Tráfico de Pessoas? 

O Protocolo de Palermo (instrumento ratificado pelo governo brasileiro 
em março de 2004) define o Tráfico de Pessoas como: 
 “recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso de 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.” 
 
 
Modalidades de exploração: 
- Prostituição ou outras formas de exploração sexual; 
- Serviços forçados ou práticas similares à escravatura; 
- Remoção de órgãos e tecidos humanos; 
- Adoção ilegal, entre outras. 

  

É uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo 
- Mais de  3 milhões de vítimas  no mundo; 
- 50 bilhões de dólares por ano. 
 
 
Perfil das vítimas: 
- Mulheres entre 18 e 30 anos, responsáveis pelo sustento do lar, baixa 
escolaridade, classe socioeconômica desfavorecida. 
 
 
Causas: 
- Pobreza e carência de oportunidades de emprego; 
- Discriminação de Gênero; 
- Violência Intrafamiliar e doméstica; 
- Busca por estabilidade emocional e financeira. 
 
 
COMPREENDA QUE… 
Muitas vezes as vítimas de tráfico são oriundas de países/locais com 
problemas sociais, econômicos e políticos; 
As vítimas são aliciadas de forma enganosa sobre as condições e o tipo 
de trabalho que vão realizar; 
É recorrente que as vítimas de tráfico sejam controladas por alguém 
desde o país/local de origem até ao seu destino; 
Muitas vítimas acabam por enfrentar no destino más condições de vida 
e de trabalho. 
  
SUSPEITAS... 
Se suspeitar que esteja na presença de uma potencial vítima de tráfico, 
aconselha-se que: 

 Assegure o apoio e proteção à vítima de tráfico; 



 Anote o máximo de dados sobre a vítima, os suspeitos a situação que se 
encontra; 

 Assegure a preservação dos meios de prova; 
 Transmita a informação para a Comissão Executiva de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas – CEETP-GO e a autoridade judiciária competente 
(Ministério Público). 
  
MAS NÃO SE ESQUEÇA QUE … 
O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista 
qualquer tipo de exploração deverá ser considerado irrelevante se tiver 
sido utilizado qualquer um dos meios referidos (violência, rapto, ameaça 
grave, abuso…). 
 


