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Resumo:  No Estado do Amazonas a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas é

coordenada  pelo  Núcleo  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  da  Secretaria  de

Estado de Justiça e Direitos Humanos - NETP/SEJUS/AM, criado no ano de 2011 através

de um convênio firmado a com a Secretaria Nacional de Justiça. A função do NETP é

articular  e  planejar  as  ações para  o  enfrentamento  ao tráfico  de pessoas,  no  âmbito

estadual  em  parceria  com  Instituições  Estaduais, Municipais,  Federais,  organismos

internacionais e  Sociedade Civil  Organizad”. Neste trabalho objetivamos apresentar uma

analise sobre a atuação do Estado do Amazonas no enfrentamento, combate e prevenção

1  Trabalho apresentado no GT 53. Podem os subalternos falar? Disputas (des)iguais de Discursos sobre
o  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  na  Argentina  e  Brasil,  na  XI  Reunião  de  Antropologia  do
Mercosul, Montevideu, Uruguai, novembro de 2015.
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do Tráfico de Pessoas, apresentando casos denunciados no Núcleo nos anos de 2012 e

2013.

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública constitui-se no objeto de estudo desse artigo, cuja delimitação

contempla  uma abordagem no  contexto  do  tráfico  de  pessoas2,  tomando  como base

material didático disponibilizado na disciplina “Tendências Contemporâneas na Área de

Segurança  Pública  e  Justiça  Criminal”  do  Programa  de  Mestrado  Profissional  em

Segurança  Pública,  Cidadania  e  Direitos  Humanos  da  Universidade  Estadual  do

Amazonas – UEA. No entanto, é importante esclarecer ainda que esse artigo ainda teve

como base para a sua elaboração outras fontes bibliográficas. 

A questão da segurança pública tem maior destaque hoje, uma vez que o debate

sobre a violência e crimes como o tráfico de pessoas é incessante. Segundo o Ministério

da Justiça brasileiro3, a segurança pública é “uma atividade pertinente aos órgãos estatais

e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e

controlando  manifestações  da  criminalidade  e  da  violência,  efetivas  ou  potenciais,

garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei”.

Outra  perspectiva  que coloca  em destaque a  segurança pública  com cidadania,

também dita segurança cidadã, traduzida, em termos de políticas públicas em curso, nos

“territórios da paz”4.

O tráfico de pessoas na esfera da exploração econômica e sexual está relacionado

ao modelo de desenvolvimento que o mundo adota, sendo baseado em um entendimento

de competitividade que pressiona por  uma redução constante nos custos do trabalho

formal5. 

No ano de 2014, o tráfico humano é até tema da Campanha da Fraternidade, cujo

objetivo  geral  é  "identificar  as  práticas  de  tráfico  humano  em  suas  várias  formas  e

denunciá-las como violação da dignidade e da liberdade humanas, mobilizando cristãos e

pessoas de boa vontade para erradicar esse mal com vista ao resgate da vida dos filhos e

filhas de Deus”6.

2  Outras nomenclaturas como tráfico humano ou tráfico de seres humanos, sob a sigla TSH, também são
utilizadas na abordagem de alguns autores.

3  Apud DORFMAN, Adriana; FRANÇA, Arthur Borba Colen.  Espaço e segurança pública na fronteira
gaúcha. In: Revista Geonorte, Edição Especial 3, V.7, N.1, p.1095-1115, 2013, p.1099. 

4  DORFMAN, Adriana; FRANÇA, Arthur Borba Colen. Op.cit., p.1099.   
5  SAKAMOTO,  Leonardo.  O  tráfico  de  seres  humanos  hoje.  Disponível  em:

<http://www2.uol.com.br/historiaviva/artigos/o_trafico_de_seres_humanos_hoje.html>  Acesso  em:  03
nov. 2014, p.1. 

6  ADITAL.  Tráfico  humano: lançada  oficialmente  Campanha  da  Fraternidade  2014.  05/03/2014.
Disponível  em:  <http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=PT&cod=79632>  Acesso  em:  03  nov.
2014, p.1. 



Além de exigência curricular, a situação problemática e a justificativa que deu origem

ao artigo, partiu da observação de que por meio de constantes notícias veiculadas na

mídia,  destaca-se  que,  o  tráfico  humano  para  fins  de  exploração  comercial,  é  um

fenômeno em franca expansão, demandando da área de Segurança Pública e Justiça

Criminal, ações que venham coibir e exterminar essa chaga social.  Aliado a isso, uma

informação divulgada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) que revela que no

ano  de  2005,  quase  2,5  milhões  de  pessoas  foram  traficadas  em  todo  o  mundo 7,

contribuiu para o interesse dessa abordagem. 

Das  520  rotas  de  tráfico  de  pessoas  conhecidas  no  Brasil,  a  maioria  está  na

Amazônia. Os municípios de Lábrea, Apuí, Boca do Acre e Canutama já apresentaram

denúncias de trabalho escravo, o que acarreta consequente tráfico de pessoas. Outra

preocupação que merece destaque são os mais de mil haitianos que vivem em Manaus,

possíveis sujeitos à ação criminosa, pois até eles estão fadados a se tornarem vítimas do

tráfico, pois já a cidade de Manaus não tem estrutura para recebê-los e abrigá-los8.

Uma  pesquisa  Nacional  sobre  o  Tráfico  de  Mulheres,  Crianças  e  Adolescentes

(PESTRAF),  demonstrou  que  as  características  culturais  e  geográficas  favorecem  o

avanço desse tipo de crime na região amazônica. O estudo mostra ainda que há três tipos

de tráficos comuns: o internacional, que se dá a partir das fronteiras secas da Amazônia

como Guiana, Venezuela e Bolívia; o tráfico interno, que são pessoas aliciadas dentro dos

pequenos municípios; e o transcontinental, que compreende o tráfico de pessoas no três

países (Guiana, Venezuela e Bolívia )9. 

Um estudo realizado pela Universidade de Brasília - UNB demonstrou que a BR-174,

em Manaus, constitui rota de tráfico entre a capital amazonense e as cidades de Boa

Vista, Iracema e Pacaraima. Outra informação do estudo é que somente Manaus e Belém

foram identificadas como cidades que realizam tráfico via aérea10.

O tráfico de pessoas é em grande parte é administrado “por traficantes de armas e

drogas e tem-se mostrado um negócio lucrativo e de poucas consequências penais para

as  redes  que  o  praticam”.  No  entanto,  “em  decorrência  do  seu  caráter  criminoso  e

eminentemente  velado,  pouco  se  sabe  sobre  o  número  de  vítimas  envolvidas  e  a

dinâmica de operação das redes que o mantêm”. As estimativas demonstram “números

extremamente  altos  de  seres  humanos  traficados  através  de  fronteiras  internas  e

7  POVOS DA AMAZÔNIA.  Amazônia concentra maior parte das rotas de tráfico humano do País.
Disponível  em:  <http://povosdaamazonia.com.br/selva/modules/artigos/item.php?itemid=584>  Acesso
em: 03 nov. 2014, p.1. 

8  POVOS DA AMAZÔNIA. Op.cit., p.1. 
9  Idem, ibidem.
10  Idem, ibidem.



internacionais,  chegando  a  4  milhões  por  ano”,  de  acordo  com  a  Organização

Internacional  da  Migração  e  dados  divulgados  pelo  Centro  de  Referência,  Estudos  e

Ações sobre Crianças e Adolescentes – CECRIA11. 

Face ao exposto questiona-se: Quais as estratégias e ações sócio-jurídicas que a

segurança pública pode utilizar para o enfrentamento do tráfico de pessoas?  A hipótese

que norteia a pesquisa parte da premissa de que um esforço coordenado entre governos,

organismos internacionais e organizações da sociedade civil podem articular estratégias

de enfrentamento e formulação de políticas públicas adequadas para coibir o tráfico de

seres humanos.  

A discussão do tema em meios jurídicos e sociais, justifica-se pela necessidade que

o Direito tem em conduzir um debate sobre o tráfico humano a partir de uma abordagem

dos direitos humanos, estudando estratégias e ações e propondo para as diversas nações

e instituições, a promoção da mudança de paradigma, por meio de uma ação coletiva de

combate ao fenômeno, e na atenção e atendimento às pessoas vítimas do tráfico e de

outras formas de violações dos direitos humanos.

A realização deste artigo também é oportuna  para demonstrar a necessidade e a

importância da mobilização e a articulação em nível municipal, estadual e federal para

observar  a  realidade  do  tráfico  humano  no  âmbito  laboral  e  de  exploração  sexual

comercial, bem como suas inter-relações com a migração, a precarização do trabalho e o

crime organizado.

Apesar  da  magnitude e  seriedade  do problema,  tem-se conhecimento  que  esse

fenômeno ainda é pouco analisado em meios acadêmicos e sociais.  Portanto, ao dar

visibilidade ao problema, bem como a caracterização das vítimas, pode-se contribuir para

aumentar a mobilização social pela erradicação de todas as formas de tráfico de pessoas,

afinal,  quantos  mais  estudos  nessa  área,  pode-se  ter  uma  boa  expectativa  para  a

construção de estratégias de enfrentamento, e para a formulação de políticas públicas

adequadas para coibir o tráfico e reduzir os danos causados às vítimas.

Além disso, na literatura local foi encontrada uma escassez de trabalhos publicados

nessa  área,  o  que  fortaleceu  ainda  mais  o  interesse  em  desenvolver  uma  pesquisa

relacionada a essa temática. 

O objetivo geral do artigo foi abordar a segurança pública no contexto do tráfico de

pessoas e da exploração econômica e sexual. Para isso foi necessário estabelecer os

seguintes objetivos específicos: discorrer sobre segurança pública e tráfico de pessoas; e

11  LEAL, Maria Lúcia; LEAL, Maria de Fátima (orgs). Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e
Adolescentes para fins de Exploração Sexual Comercial - PESTRAF: Relatório Nacional – Brasil.
Brasília:  CECRIA,  2002,  p.29.  Disponível  em:  <http://www.namaocerta.org.br/pdf/Pestraf_2002.pdf>
Acesso em: 03 nov. 2014.



efetuar levantamento bibliográfico e doutrinário para sistematizar conhecimentos e refletir

sobre a problemática do tráfico de pessoas na contemporaneidade a partir dos eixos de

atuação da segurança pública.   

No que se refere à metodologia, trata-se de um artigo de revisão. Quanto aos fins

esta pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva, pois se buscou descrever e

pesquisar uma problemática em uma área na qual há pouco conhecimento sistematizado.

Quanto aos meios classifica-se como um estudo eminentemente bibliográfico, visto que

se respaldou em uma revisão de literatura, onde se fundamentou teoricamente o estudo. 

A partir dos objetivos propostos, fez-se necessário dividir o artigo em três seções

principais. Na primeira seção está a introdução do trabalho, onde se destacam o tema, a

relevância do estudo, bem como os objetivos e a organização do artigo. Na segunda

seção, destinada ao desenvolvimento do artigo, apresenta-se a fundamentação teórica,

realizada  a  partir  de  uma  revisão  bibliográfica,  que  teve  como  objetivo  embasar  e

uniformizar os conhecimentos primordiais sobre segurança pública e tráfico de pessoas.

Por fim, a última seção expõe as considerações finais do artigo.  

2 SEGURANÇA PÚBLICA E TRÁFICO DE PESSOAS

2.1 Segurança Pública

A priori, antes de se adentrar na esfera conceitual e de caracterização da segurança

pública,  algumas  considerações  iniciais  e  de  ordem  conceitual,  acerca  de  políticas

públicas e das mesmas no âmbito da segurança pública fazem-se necessárias. 

As políticas públicas constituem um conjunto articulado de diretrizes
impressas  à  ação  coletiva  visando  alcançar  metas  determinadas,
como  sejam  o  desenvolvimento  econômico,  a  redução  de
desigualdades sociais, a promoção de direitos ou o controle legal da
ordem pública. Podem ter origem em iniciativas da sociedade civil
organizada;  em  planos  de  ação  governamental  ou  combinar
parcerias entre ambas as dimensões da ação coletiva. Resultam, via
de  regra,  do  diagnóstico  de  problemas  sociais  que  ensejam
intervenção  deliberada  visando  mudanças  de  cenários  e
institucionalização  de  processos  e  procedimentos  de  conduta
governamental12. 

As  políticas  públicas  estão,  com frequência,  inscritas  em documentos,  relatórios

técnicos, que definem objetivos e metas, meios e recursos, expectativa de resultados e

cronogramas de  execução.  Mais  importante,  mobilizam atores  e  agências  sociais  em

12  ADORNO, Sérgio. Políticas Públicas de Segurança e Justiça Penal. In: Cadernos Adenauer IX (2008),
Nº4, p.12.



contextos  institucionais  determinados e,  não raro,  em conjunturas  político-econômicas

singulares, em torno de alvos prioritários (como o crime organizado, por exemplo),  da

aquisição de equipamentos e tecnologias para ampliar o raio de ação e de eficiência, ou

em torno da formação e recrutamento de pessoal especializado13.

No âmbito da segurança pública, as políticas públicas estão de início, determinadas

por competências definidas na Constituição Federal brasileira de 1988, que preconiza que

o a segurança e promoção a segurança pública constituem responsabilidades do estado,

executadas pelos governos federal, estaduais e municipais14.

No Brasil, o processo de democratização tem ampliado os direitos civis, políticos e

sociais “de um modo desigual e, muitas vezes paradoxal, sem haver mudanças lineares

ou irreversíveis” e essa complexidade evidencia-se no segurança pública: “por um lado,

esta questão aparece na agenda política desde a década de 1990, sendo marcante a

presença nas últimas três eleições presidenciais” (Fernando Henrique Cardoso - 1995-

1998 e no seu segundo mandato de 1999-2002; no primeiro Governo de Luiz Inácio Lula

da Silva 2003-2005 e no segundo Governo de Lula - 2006-2010) “de projetos estruturados

para a segurança pública apresentados por todos os candidatos”. Por outro lado, como se

repete os temas e programas nas plataformas políticas de diversos partidos políticos se

evidencia  nesse  contexto,  “as  dificuldades  da  democratização  atingir  uma  dimensão

central do Estado Democrático de Direito, o direito à vida”15.

Sob uma perspectiva  histórica  e  conceitual,  a  segurança pública  é,  em primeiro

lugar,  componente do rol  dos Direitos Humanos16 e,  depois,  é um direito fundamental

insculpido no texto constitucional que deve ser garantido, através de políticas próprias e

também pela adequação dos organismos policiais que a própria Constituição especifica.

O conceito de segurança, como direito humano fundamental que é, foi adquirindo novas

feições no decorrer dos séculos, mas já na Declaração dos Direitos do Homem e do

Cidadão, de 1789 previa-se que a garantia dos direitos do homem necessitava do uso de

uma força pública (Artigo XII),  todavia, segurança pública é conceito que ultrapassa a

atividade  policial,  é  muito  mais  abrangente,  requer  ações  em diversas  áreas  da

administração pública, pelo menos no que diz respeito aos delitos ditos convencionais17.

A segurança pública é a forma que o Estado detém para proteger  os cidadãos,

13  ADORNO, Sérgio. Op. cit., p.12.
14  Idem, ibidem. 
15  SANTOS, José Vicente Tavares dos. Segurança Pública e Violência no Brasil. In: Cadernos Adenauer

IX (2008) Nº4, p. 83. 
16  “Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” (Art. 3º da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos)
17  VALENTE,  Manuel  Monteiro  Guedes.  Teoria  Geral  do  Direito  Policial.  Tomo  I.  1.  ed.  Coimbra:

Almedina, 2005, p.212.



“mantendo a ordem e a paz entre os mesmos, mas que não cabe somente a ele essa

função, devido ao fato de que ela também é responsabilidade e direito de todos”, ou seja,

“passa para a esfera individual dos cidadãos encontrarem medidas juntamente com o

Estado para sua efetivação, devendo ela ser realizada para a proteção da ordem pública”,

que é o “conjunto de princípios jurídicos, éticos, políticos e econômicos pelos quais se

rege a convivência social no interesse público”18.

Na esfera do Direito  Administrativo da Ordem Pública,  conceitua-se a segurança

pública  como  a  garantia  da  ordem  pública,  sendo  esta,  o  objeto  daquela.  Logo,  a

segurança pública é o conjunto de processos políticos e jurídicos, destinados a garantir a

ordem pública na convivência de homens em sociedade. Em termos de funcionalidade

homeostática19,  a  segurança pública  é  o  conjunto  de estruturas  funções que deverão

produzir atos e processos capazes de afastar ou eliminar riscos contra a ordem pública. A

própria segurança pública é um sistema social20.

A segurança pública consiste numa situação de preservação ou restabelecimento

dessa convivência social que permite que todos gozem de seus direitos e exerçam suas

atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e reivindicação de seus

próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses. Na sua dinâmica, é uma atividade

de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas21.

A segurança pública é “a estabilização de expectativas positivas quanto à ordem

pública e a vigência da sociabilidade cooperativa”22.

Portanto,  a  partir  dessa  premissa,  “é  possível  entender  que  uma  política  de

Segurança Pública deve ser liderada pelo estado e deve orientar-se, sobretudo, para a

promoção da redução da violência criminal e da instabilidade de expectativas”23. Nesse

contexto, a Segurança Pública como uma atividade que é sujeita a uma administração de

caráter  técnico-científico,  norteada por  uma ética  republicana e  inspirada  na  idéia  de

qualificar  o  processo  civilizador,  visa  dar  sustentação  às  práticas  de  convivência

comunitária e minimizar conflitos interpessoais24.

18  MUNIZ, Everton Marques. Segurança Pública: a Desmitificação do Trabalho do Ronda do Quarteirão na
Cidade de Sobral-CE. In: Cadernos de Graduação. Faculdade Luciano Feijão (FLF), p. 3.

19  Funcionalidade que regula o equilíbrio contrariando qualquer tipo de mudança. A homeostasia de um
sistema é, fundamentalmente, a manutenção de sua ordem.

20  MOREIRA NETO,  Diogo  de  Figueiredo.  Revisão  doutrinária  dos  conceitos  de  ordem  pública  e
segurança pública: Uma análise sistêmica. In:  R. Inf. Legisl.  Brasília Ano 25, n. 97 jan./mar.,  1988,
p.133-154, p. 152.

21  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003,
p.754.

22  SOARES, Luiz Eduardo. Novas Políticas de Segurança Pública: alguns exemplos recentes. In:  Jus
Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003, p.17.

23  SENASP/MJ.  Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ministério da Justiça. Curso Sistemas de
Gestão de Segurança Pública. Módulo 3. Última atualização em 09/07/2009, p. 6-7.

24  SENASP/MJ.  Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ministério da Justiça.  Curso Sistemas de



Em busca da efetividade do preceito jusfundamental que assegura a todos o direito

à segurança (artigo 5º da CF/88), prevê a Constituição uma outra face desse direito, que

é a face objetiva do direito à segurança, assim entendida como o exercício daquilo que se

convencionou  chamar  por  “segurança  pública”  (öffentliche  Sicherheit).  A  “segurança

pública”, no modelo constitucional vigente, diz respeito à forma bem como aos aspectos

relativos à maneira com que o Estado efetivamente atuará no sentido de se alcançar a

segurança dos cidadãos25. 

A noção  de  “segurança  pública”  é  moldada  em um sentido  funcional,  porque  é

designativa daquela atividade a ser realizada essencialmente pelas polícias, de diferentes

formas, em diferentes contextos e atribuições. No sentido funcional a segurança pública é

um serviço público desenvolvido com a finalidade da preservação da ordem pública e da

incolumidade  das  pessoas  e  bens.  Trata-se  de  um  serviço  uti  universi,  primário  e

essencial26.

No quadro normativo institucional brasileiro, a segurança pública é contemplada pelo

artigo 144 da Constituição Federal da República de 1988 que prescreve que “a segurança

pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo a ordem pública,

a incolumidade das pessoas e do patrimônio serem preservadas pelas forças policiais”,

dentre as quais se destacam a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícias civis,

polícias militares e corpo de bombeiros militares27.

De acordo com o previsto no artigo 144 da Constituição Federal e a organização da

segurança  pública  nos  Estados  da  Federação,  a  expressão  “segurança  pública”  está

associada a “garantia”, “proteção”, sobretudo quando as instituições que lhe dão eficácia

atuam  com  respeito  às  regras  do  ordenamento  jurídico,  na  observância  do  devido

processo legal, na manutenção daquilo que se entenda por ordem pública, ou ao que, não

há um consenso sobre a dimensão conceitual de tal expressão28.

O  artigo  144  especifica  a  segurança  pública  como  atribuição  (dever)  estatal,

contudo, referindo-se a uma responsabilidade de todos, entendendo-se como pessoas,

Poderes e instituições públicas e privadas.  Apresenta, também, no mesmo conceito, a

preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,  referindo-se,

neste caso, também a garantia dos direitos fundamentais elencados no artigo 5º, caput da

Gestão de Segurança Pública. Módulo 4. Última atualização em 31/10/2008, p.9.
25  SILVA, Ronny Carvalho da. O “conceito odioso” de “ordem pública” para a efetivação do direito

fundamental à segurança:  uma análise comparada no constitucionalismo luso-brasileiro. Disponível
em: <eventos.uenp.edu.br/sid/publicacao/resumos/3.pdf> Acesso em: 10 nov. 2014, p.1. 

26  SILVA, Ronny Carvalho da. Op.cit., p.1. 
27  MATOS, José Walter da Mota. A construção do conceito de segurança pública na jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal  no século XXI.  Dissertação de Mestrado em Direito.  Faculdade de
Direito do Sul de Minas – FDSM/MG. Minas Gerais: FDSM/MG, 2013, p.18. 

28  MATOS, José Walter da Mota. Op.cit., p.20.



CF29. 

Há  duas  grandes  concepções  de  segurança  pública  que  rivalizam  desde  a

reabertura  democrática  e  até  o  presente,  passando  pela  Assembléia  Nacional

Constituinte:  uma  centrada  na  idéia  de  combate;  outra,  na  de  prestação  de  serviço

público30.

A primeira concepção concebe a missão institucional das polícias em termos bélicos:

seu papel  é  “combater”  os criminosos,  que são convertidos  em “inimigos internos”.  A

política de segurança é formulada como “estratégia de guerra”. E, na “guerra”, medidas

excepcionais se justificam. Instaura-se, então, uma “política de segurança de emergência”

e um “direito penal do inimigo”31. 

A segunda concepção está centrada na idéia de que a segurança é um “serviço

público” a ser prestado pelo Estado. O cidadão é o destinatário desse serviço. Não há

mais “inimigo” a combater, mas cidadão para servir. A polícia democrática, prestadora que

é de um serviço público, em regra, é uma polícia civil, embora possa atuar uniformizada,

sobretudo  no  policiamento  ostensivo.  A polícia  democrática  não  discrimina,  não  faz

distinções arbitrárias e não só se atém aos limites inerentes ao Estado democrático de

direito, como entende que seu principal papel é promovê-lo. A segurança pública é um

serviço público que deve ser universalizado de maneira igual32. 

O art. 5º da Constituição Federal, em seu caput, eleva a segurança à condição de

direito fundamental. Como os demais, tal direito deve ser universalizado de maneira igual:

não pode deixar de ser prestado à parcela mais pobre da população, ou prestado de

modo seletivo. Além de ser decorrência da titularidade veiculada no caput do art. 144 (“a

segurança  [...]  direito  de  todos”)  e  de  sua  jusfundamentalidade,  a  exigência  da

universalização  igual  da  segurança  pública,  da  não  seletividade,  decorre  ainda  do

princípio republicano33. 

A segurança  pública  também  não  é  apenas  uma  opção  de  governo.  Conforme

preconiza  a  Constituição  Federal,  é  um dever  do  Estado,  cuja  natureza  é  de  direito

fundamental e, portanto, classificado como um dos Direitos Humanos. Sustenta-se que,

“pelos valores que protege e resguarda para uma qualidade de vida comunitária tranquila

e pacífica [...] Não há divergência sobre a condição de direito fundamental do direito à

29  SIMAS,  Mario  Cezar.  Polícia  Ostensiva  e  de  Preservação  da  Ordem  Pública.  Disponível  em:
<www.acors.org.br/download.php?id=12> Acesso em: 10 nov. 2014, p.3.

30  SOUZA NETO,  Cláudio  Pereira  de.  A  segurança  pública  na  Constituição  Federal  de  1988:
Conceituação  constitucionalmente  adequada,  competências  federativas  e  órgãos  de  execução  das
políticas.  Disponível  em:  <www.oab.org.br/editora/revista/users/.../1205505974174218181901.pdf>
Acesso em: 10 nov. 2014, p.4. 

31  Idem, p.4-5.
32  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. cit., p.5-6. 
33  SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. cit., p.9-10. 



segurança pública. E “como não poderia ser diferente, no Plano Nacional de Segurança

Pública, o Governo Federal considerou claramente o direito à segurança como um dos

direitos  fundamentais  do  cidadão.”  Que  “visa  resguardar  a  ordem  pública  e  a

incolumidade da pessoa e do patrimônio do cidadão, numa atividade primária, para a paz

social34.

A Escola Superior de Guerra – ESG afirma que segurança é uma necessidade e um

direito inalienável, reportando-se inclusive à Declaração Universal dos Direitos Humanos,

artigos 3º e 7º, respectivamente: “Todo indivíduo tem direito à segurança de sua pessoa; e

todos têm o direito de ser protegidos”. Na medida em que a ordem pública é objeto da

segurança  pública,  conclui-se  que  “a  segurança  pública  é  o  sujeito  de  sua  garantia;

segurança que, por sua vez, só se materializa a partir do ato, que é a defesa pública,

poder instrumental do Estado geralmente de concepção negativa: coerção com o fim de

preservar ou restaurar a ordem pública”. Segurança Pública “é a garantia que o Estado

proporciona à Nação, a fim de assegurar a Ordem Pública”35.

A segurança pública é uma área que nos últimos vinte anos tem se baseado, “em

um modelo que, para se manter, busca confiabilidade e legitimidade para suas ações sem

que para isso tenha necessariamente que alterar sua estrutura de poder”, ou ainda, dividir

com os seus possíveis “parceiros”, a sociedade civil  organizada, a elaboração de uma

política  de  segurança  pública  e  a  responsabilidade  maior  não  só  de  fiscalizar,  como

também de definir e gerenciar essa política36.

Após  breves  considerações  sobre  segurança  pública  e  visando  compreendê-la

melhor na contemporaneidade, pode-se conceituar e caracterizar o tráfico de pessoas e

pensar suas questões mais atuais no contexto da área de segurança pública e justiça

criminal.

2.2 Tráfico de Pessoas

Historicamente, o conceito de tráfico de pessoas é uma proposição jurídica e não

uma elaboração sociológica,  que foi  inventada no século XIX e retomada no final  do

século  XX,  sendo  que  tal  categoria  conceitual  ganhou  discursividade  em  jogo  com

saberes que constituíram a prostituição como um problema37. 

34  SANTIN, Valter Foleto. Controle Judicial da Segurança Pública: eficiência do serviço na prevenção e
repressão ao crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.88. 

35  LARANGEIRA,  Emir.  A  Segurança  Pública  no  Brasil. Disponível  em:
<www.emirlarangeira.com.br/polemica.../asegurancapublicanobrasil.pdf> Acesso em: 10 nov. 2014, p.4.

36  BRASIL apud  SOUSA, Emanuel Bruno Lopes de.  Ronda do Quarteirão: um “acontecimento” na
política  de  segurança  pública? Dissertação  de  Mestrado  Acadêmico  em  Políticas  Públicas  e
Sociedade da Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza/CE, 2008, p. 44. 

37  VENSON, Anamaria Marcon; PEDRO, Joana Maria. Tráfico de pessoas: uma história do conceito.
In:  Rev.  Bras.  Hist.  [online].  2013,  vol.33,  n.65,  pp.  61-83.  Disponível  em:



O  processo  no  Brasil  é  histórico,  pois  os  grandes  lucros  auferidos  pelos

comerciantes e pela própria Coroa Portuguesa ao tráfico de escravos africanos, somados

às  incertezas  e  às  flutuações  derivadas  da  presença  política  dos  missionários  nesse

mercado de trabalho indígena, vieram a consolidar no século XVII o mercado de escravos

negros  como  a  principal  fonte  de  abastecimento  de  trabalhadores  para  o  plantio,  o

preparo e a exportação do açúcar, empreendimento hegemônico na colônia38.

Segundo  a  “Convenção  das  Nações  Unidas  Contra  o  Crime  Organizado

Transnacional”  relativo  à  prevenção,  repressão  e  punição  do  tráfico  de  pessoas,  em

especial de mulheres e crianças, mais conhecida popularmente como a “Convenção de

Palermo” ou “Protocolo de Palermo39”, elaborado em 2000, é instrumento já ratificado pelo

Governo brasileiro pelo Decreto Nº 5.01740 de 12 de março de 200441, 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
exploração42.”

O  Protocolo  de  Palermo  ainda  define  a  exploração  como  sendo,  no  mínimo,  a

“exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho

ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a

remoção de órgãos”43.

A definição de tráfico disposta no atual Código Penal Brasileiro (CPB) se manifesta

em relação necessária com a prostituição. O artigo analisa os modos como a discussão

sobre o tráfico encontra lugar e efeito em jogo com a noção de que a prostituição deve ser

combatida. A batalha discursiva para dizer o tráfico de pessoas e constituí-lo como um

problema funciona como um reforço ao rechaço à prostituição, não protege as pessoas

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-01882013000100003&script=sci_arttext>  Acesso  em:  10
nov. 2014, p.1. 

38  OLIVEIRA, João Pacheco de. Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios. In:
Mana 20(1): 125-161, 2014, p.132.

39  Adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000. O Protocolo entrou em vigor internacional em 29
de setembro de 2003, e entrou em vigor para o Brasil em 28 de fevereiro de 2004.

40  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm>
41  Oficialmente conhecido como Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime

Organizado  Transnacional  relativo  à  Prevenção,  Repressão  e  Punição  do  Tráfico  de  Pessoas,  em
especial de Mulheres e Crianças.

42  CNJ.  Conselho  Nacional  de  Justiça.  O  que  é  tráfico  de  pessoas? Disponível  em:
<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/cidadania-direito-de-todos/trafico-de-pessoas> Acesso em: 07
nov. 2014, p.1.

43  CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Op. cit., p.1. 



que se inserem voluntariamente no mercado do sexo e acaba, por vezes, sendo cúmplice

de exigências internacionais de contenção migratória44.

Na realidade, o conceito do tráfico de pessoas é permeado por questões complexas

e multifacetadas e algumas de suas muitas facetas envolvem as relações internacionais.

O  tráfico  de  pessoas  abrange  uma  diversidade  de  problemas  e  realidades  como

migração,  o crime organizado,  a exploração sexual  e  laboral,  as assimetrias entre os

países  mais  desenvolvidos  e  mais  carentes,  questões  de  gênero,  direitos  humanos,

quebra de suporte familiar e comunitário, entre outros45.

O conceito de tráfico de pessoas contempla uma questão internacional que envolve

basicamente quatro fatores: “1) envolve o movimento de pessoas através de fronteiras; 2)

envolve  o  crime  organizado  que  se  transnacionalizou;  3)  envolve  a  cooperação

internacional”; e não menos importante, “4) envolve valores sobre o que seria este tráfico,

valores que se propõem a serem universais”46.

É importante mencionar que comumente é feita distinção doutrinária entre tráfico de

migrantes e tráfico de pessoas no que diz respeito ao consentimento da vítima. No caso

do tráfico de migrantes,  é  entendido que a pessoa consente em ser  traficada com o

objetivo de cruzar uma fronteira ilegalmente. No tráfico de pessoas, se a vítima consentir,

será  por  coação  do  aliciador  ou  por  estar  iludida  com  promessas  que  não  se

concretizarão ao chegar ao local de destino. Outro elemento central e caracterizador do

tráfico  de  pessoas  é  a  exploração.  Finalmente,  o  tráfico  de  migrantes  é  sempre

transnacional,  ao passo que o tráfico de pessoas pode ocorrer dentro de um mesmo

território47.

2.3 Segurança Pública no contexto do tráfico de pessoas

Fazendo uma analogia com a epidemiologia,  pode-se destacar  que,  o  tráfico de

pessoas, que de maneira não de todo silenciosa, vitimiza anualmente milhões de pessoas

no mundo, como consequência do afã migratório e do auge do consumo que, como a

prostituição, requer imigrantes irregulares para renovar sua oferta48.

44  Idem, ibidem.  
45  ASSOCIAÇÃO para planejamento da família questões de saúde sexual e reprodutiva, de gênero e

direitos  humanos.  Tráfico,  Prostituição  e  Exploração  Sexual.  Disponível  em:
<www.apf.pt/cms/files/conteudos/file/tpes.pdf?PHPSESSID=93a2561f967ee6e9177dba09df21ad57>
Acesso em: 11 nov. 2014, p.1.

46  JUSTO, Nathalia.  Tráfico de pessoas, valores e prostituição. Trabalho de Conclusão de Curso de
Bacharel em Relações Internacionais. Faculdade de Historia, Direito e Serviço Social, da Universidade
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Franca/SP, 2008, p.20.  

47  ILLES, Paulo; TIMÓTEO, Gabrielle Louise Soares; FIORUCCI, Elaine da Silva. Tráfico de Pessoas para
fins de exploração do trabalho na cidade de São Paulo. In:  Cadernos Pagu (31), julho-dezembro de
2008:199-217. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n31/n31a10.pdf> Acesso em: 07 nov. 2014,
p.210.

48  PÁSARA, Luis. Que impacto tem a reforma processual penal na segurança cidadã? In: BASOMBRÍO,
Carlos (Editor)  et al.  Para Aonde Vamos?  Análises de Políticas Públicas de Segurança Cidadã na



Sob a perspectiva dos governos, as ações relacionadas ao tráfico de pessoas estão

associadas ao controle e prevenção do crime organizado transnacional e à preocupação

com violações das leis de imigração. Na maioria dos países há uma ênfase na resposta

da justiça criminal para combater o tráfico, que é atribuído a grupos de crime organizado.

Os interesses dos sujeitos em situações de tráfico são subordinados aos interesses do

Estado, materializados na repressão ao crime49.

O tráfico de pessoas “é uma atividade de baixos riscos e altos lucros”. As mulheres

traficadas, por exemplo, “podem entrar nos países com visto de turista e as atividades

ilícitas são facilmente camufladas em atividades legais”, dentre as quais se destacam: “o

agenciamento de modelos, babás, garçonetes, dançarinas ou, ainda, mediante a atuação

de agências de casamentos”. Onde existem, “as leis são raramente usadas e as penas

aplicadas não são proporcionais aos crimes.Traficantes de drogas recebem penas mais

altas” do que as dadas para aqueles que comercializam seres humanos50.

Atualmente,  trata-se de um panorama, que pode se agravar,  se duas condições

persistirem:  primeiro,  “a  existência  de  um  sistema  institucional  de  segurança  pública

fragmentado, sem eficiência,  marcado pela corrupção, sem a confiança da sociedade,

alimentador do circuito da violência e da própria criminalidade”. Segundo, o “investimento”

do tráfico (armas e drogas) que se beneficia da precariedade das condições de vida e da

vulnerabilidade  dos  jovens  com  oportunidades  e  perspectivas  de  integração”  e  até

financia o mercado de tráfico de pessoas51.

Estes contextos conduzidos pelo crime organizado entre países, onde o núcleo de

ação está no tráfico de todos os tipos (armas, pessoas, drogas, bens, órgãos humanos),

têm  na  “lavagem  de  dinheiro”  seu  cerne,  possuindo,  em  razão  disso,  poder  para

influenciar os mercados financeiros e, por conseguinte, a estabilidade do Estado52.

Com relação ao tratamento das vítimas de tráfico de pessoas, sabe-se que um dos

maiores  desafios  é  conscientizar,  tanto  a  população quanto  os  técnicos das diversas

áreas, que as mulheres traficadas para a exploração sexual, trabalhadoras do sexo ou

não,  foram vítimas  de  um crime.  É  importante  ressaltar  que  o  fato  dessas  mulheres

atuarem como prostitutas no local de origem não descaracteriza o crime, nem mesmo seu

América Latina. Wilson Center, 2013, p. 198. 
49  PISCITELLI, Adriana. Mulheres no Tráfico de Pessoas: vítimas e agressoras. In: Cadernos Pagu (31),

julho-dezembro de 2008:29-63. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n31/n31a03> Acesso em:
07 nov. 2014, p.36.

50  OIT. Organização Internacional do Trabalho. Tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. 
Brasília: OIT, 2006, p.13. 

51  SOARES apud SOUSA, Emanuel Bruno Lopes de. Op.cit., p.23.
52  CASTELLS  apud  CAMPOS,  Sérgio  Flores  de.  Ações  integradas:  segurança  pública  em  área  de

fronteira. In:  Revista Brasileira de Segurança Pública.  Ano 3, Edição 4, p. 152-164, Fev/Mar 2009,
p.155.



consentimento. Segundo o Protocolo de Palermo, configura-se o crime desde que elas

tenham  sido  vítima  de  engano,  abuso  de  poder,  fraude  e  outras  circunstâncias  que

possam viciar  sua  vontade  ou,  claro,  tenham sido  vítimas  de  ameaças,  violência  ou

qualquer ato que viole os direitos humanos. O que deve ficar claro é que as mulheres que

são vítimas de tráfico de pessoas e possuem o estereótipo de prostitutas, normalmente,

são vistas e tratadas como criminosas ou, ao menos, culpadas pelo que lhes ocorreu.

Essas posturas acabam por fazê-las, além de vítimas do crime, vítimas do sistema que as

criminaliza, ainda que não penalmente, mas, com certeza, socialmente, impedindo-as de

ter acesso aos serviços de proteção e apoio53.

De  acordo  com  o  Protocolo  de  Palermo,  a  exploração  inclui  não  apenas  a

exploração  da  prostituição  de  outrem  ou  outras  formas  de  exploração  sexual,  mas

também  o  trabalho  ou  serviços  forçados,  a  escravatura  ou  práticas  similares  à

escravatura,  à  servidão ou  à  extração de  órgãos.  E,  embora  o  Protocolo  se  refira  à

prevenção, repressão e punição do tráfico, em especial envolvendo mulheres e crianças,

está aberto à inclusão de outras categorias de pessoas54.

No que se refere a esse último aspecto, é relevante observar que em março de 2005

houve  mudanças  importantes  na  legislação  penal  brasileira  no  tocante  ao  tráfico  de

pessoas. O artigo 231 do Código Penal Brasileiro (CPB) tratava tão somente do crime de

“tráfico internacional de mulheres”, mas sua redação foi alterada com a edição da Lei nº

11.106 de 28 de março de 2005 para abarcar o “tráfico internacional de pessoas”, não

apenas de mulheres55.

Outro aspecto particular da discussão sobre o conceito do tráfico de pessoas no

Brasil é que o movimento contra o tráfico de pessoas teve lugar no marco da vigência de

diferentes definições legais.  Este ponto,  remete às diferenças entre as tipificações do

crime de tráfico de pessoas no Protocolo de Palermo e no Código Penal Brasileiro. No

primeiro instrumento legal, o crime é definido concedendo ênfase “à coerção ou abuso de

situação de vulnerabilidade em alguma fase do processo do deslocamento realizado para

ser explorado em qualquer setor de atividade”.  No Código Penal,  “a definição não se

baseia na articulação entre coerção e exploração, mas na intermediação ou facilitação de

53  FARIA, Thaís Dumêt. Mulheres no Tráfico de Pessoas: vítimas e agressoras. In: Cadernos Pagu (31),
julho-dezembro de 2008:151-172. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cpa/n31/n31a08.pdf> Acesso
em: 13 maio 2014, p.168-169. 

54  SECRETARIA  NACIONAL  DE  JUSTIÇA  DO  MINISTÉRIO  DA  JUSTIÇA/ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT).  Tráfico internacional de pessoas e tráfico de migrantes
entre deportados(as) e não admitidos(as)que regressam ao Brasil via o aeroporto internacional
de São Paulo. Brasília, 2007, p.17. 

55  Dentre outras mudanças introduzidas com a edição dessa lei, destaca-se ainda a inclusão de um tipo
penal específico para o tráfico de pessoas, quando este é desenvolvido em âmbito nacional apenas,
sem ramificações internacionais. Tipificou-se, assim, o tráfico interno de pessoas (artigo 231-A do CPB).



deslocamentos que têm como fim exclusivamente exercer a prostituição”56.

Em  20  de  agosto  de  2007,  o  governo  federal  lançou  o  Programa  Nacional  de

Segurança  Pública  com  Cidadania  (PRONASCI),  pela  Medida  Provisória  384,

comprometendo-se a investir R$ 6,707 bilhões, até o fim de 2012, em um conjunto de 94

ações, que envolverão dezenove ministérios, em intervenções articuladas com estados e

municípios57. 

O  PRONASCI  é  baseado  em  duas  categorias  ordenadoras  que  denominam-se

“Ações estruturais” e “Programas locais” e na categoria “Ações estruturais” tem 3 eixos

temáticos e  no terceiro  eixo  contempla-se  o tráfico  de pessoas,  no  eixo  referente  à

“Enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado”, constam: (a) “Laboratórios

contra lavagem de dinheiro”; (b) “Ouvidorias e corregedorias”; (c) “Tráfico de pessoas”58.

Nesse contexto, o Plano Estratégico para a Fronteira e a Estratégia Nacional para as

Fronteiras, lançados em junho de 2011 assumem grande relevância no combate ao crime

do tráfico de pessoas nas fronteiras59.

No Estado do Amazonas funciona o Plano Estratégico de Fronteiras denominado

“Estratégia  Estadual  e  Segurança  na  Fronteira”  (ESFRON60),  que  é  um  projeto  do

Governo Federal em parceria com Estados, com o objetivo de montar uma força especial

para resguardar as fronteiras do Brasil frente aos problemas relacionados ao tráfico de

drogas e ao tráfico humano, inclusive com o problema da migração não documentada  61. 

No  Estado  do  Amazonas,  por  exemplo,  deve-se  ampliar  a  atuação,  bem  como

consolidar  e  efetivar  o  Plano  Estratégico  de  Fronteiras  denominado  ESFRON,  para

fiscalizar,  combater  não  somente  a  entrada  de  drogas,  mas  do  tráfico  de  pessoas

também, com a presença permanente das Forças de Segurança Pública nas fronteiras,

principalmente nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira e Boca do Acre.

3 Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado do Amazonas

No  Estado  do  Amazonas  a  política  de  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas é

56  PISCITELLI, Adriana. Op.cit., p. 41-42.
57  SOARES, Luiz Eduardo. A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e perspectivas. In:

Estudos Avançados 21 (61), 2007, p.91.  
58  Idem, p.94-95.
59  DORFMAN, Adriana; FRANÇA, Arthur Borba Colen. Op. cit, p.1095. 
60  A ESFRON foi lançada em junho de 2011, por meio do Decreto nº 7.496/11 de junho de 2011, cujas

ações contemplam 11 Estados que possuem fronteiras internacionais, inclusive o Estado do Amazonas
que aderiu ao plano em 08/12/2011.

61  A ESFRON tem a missão de desenvolver ações de prevenção à violência, repressão qualificada e
também ações de assistência social, inicialmente na linha de fronteira do Amazonas com a Venezuela,
Colômbia e Peru. A linha de fronteira compreende os oito municípios que tem ligação com esses países
(Barcelos,  Santa  Izabel  do  Rio  Negro,  Japurá,  São  Gabriel  da  Cachoeira,  Santo  Antônio  do  Içá,
Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte) (AMAZONAS, 2011, p.1).



coordenada  pelo  Núcleo  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  da  Secretaria  de

Estado de Justiça e Direitos Humanos – NETP da  Secretaria de Estado de Justiça e

Direitos  Humanos  -  SEJUS/AM  cuja  função  é  “articular  e  planejar  as  ações  para  o

enfrentamento ao tráfico de pessoas, no âmbito estadual em parceria com Instituições

Estaduais, Municipais, Federais, organismos internacionais e Sociedade Civil Organizada”

(SEJUS, 2014, p.1). 

Dentre  os  serviços  oferecidos  pelo  NETP,  a  SEJUS  (2014,  p.1)  destaca  os

seguintes: 

I – Articular e planejar o desenvolvimento das ações de enfrentamento ao tráfico de

pessoas, visando à atuação integrada dos órgãos públicos e da sociedade civil;

II – Operacionalizar, acompanhar e avaliar o processo de gestão das ações, projetos

e programas de enfrentamento ao tráfico de pessoas;

III  –  Fomentar,  planejar,  implementar,  acompanhar  e  avaliar  políticas  e  planos

municipais e estaduais de enfrentamento ao tráfico de pessoas;

IV – Articular, estruturar e consolidar, a partir dos serviços e redes existentes, um

sistema estadual de referência e atendimento às vítimas de tráfico de pessoas;

V – Integrar, fortalecer e mobilizar os serviços e redes de atendimento;

VI  –  Fomentar  e  apoiar  a  criação  de  Comitês  Municipais  e  Estaduais  de

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;

VII  – Sistematizar,  elaborar e divulgar estudos, pesquisas e informações sobre o

tráfico de pessoas;

VIII  –  Capacitar  e  formar  atores  envolvidos  direta  ou  indiretamente  com  o

enfrentamento ao tráfico de pessoas na perspectiva da promoção dos direitos humanos;

IX – Mobilizar e sensibilizar grupos específicos e comunidade em geral sobre o tema

do tráfico de pessoas;

X  –  Potencializar  a  ampliação  e  o  aperfeiçoamento  do  conhecimento  sobre  o

enfrentamento ao tráfico de pessoas nas instâncias e órgãos envolvidos na repressão ao

crime e responsabilização dos autores;

XI  –  Favorecer  a  cooperação  entre  os  órgãos  federais,  estaduais  e  municipais

envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas para atuação articulada na repressão

a esse crime e responsabilização dos autores;

XII  –  Impulsionar,  em âmbito  estadual,  mecanismos  de  repressão  ao  tráfico  de

pessoas e consequente responsabilização dos autores;

XIII  –  Definir,  de  forma  articulada,  fluxo  de  encaminhamento  que  inclua

competências  e  responsabilidades  das  instituições  inseridas  no  sistema  estadual  de



disque denúncia;

XIV – Prestar auxílio às vítimas do tráfico de pessoas, no retorno a localidade de

origem, caso seja solicitado;

XV – Instar o Governo Federal a promover parcerias com governos e organizações

estrangeiras para o enfrentamento ao tráfico de pessoas; e

XVI  –  Articular  a  implementação  de  Postos  Avançados  a  serem  instalados  nos

pontos de entrada e saída de pessoas, a critério de cada Estado ou Município.

Ainda na esfera da política de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Estado do

Amazonas  se  destaca  também  a  atuação  dos  postos  avançados  de  atendimento

humanizado aos migrantes cuja função é “prestar serviços de recepção a brasileiros não

admitidos ou deportados nos pontos de entrada do Amazonas,  buscando sempre um

atendimento humanizado e encaminhamento a rede de serviços do município” (SEJUS,

2014, p.1). O site  da SEJUS (2014, p.1) elenca sete Postos Avançados de Atendimento

Humanizado ao Migrante, com horário de funcionamento de 8hs às 12hs e das 14hs às

18hs de segunda a sexta-feira,  em 6 municípios  diferentes:  Manaus,  Humaitá,  Coari,

Itacoatiara, Manacapuru, Parintins. Esses postos funcionam e horário comercial, de forma

muito precária, e mesmo assim o Núcleo recebe denúncias de tráfico de pessoas. 

3.1 Registros do NETP da SEJUS/AM no Biênio 2012/2013

Foram 54 casos denunciados no Núcleo de Engrentamento ao Tráfico de Pessoas

no Amazonas em 2012 e 2013. Sendo 28 no ano de 2012 e 26 no ano de 2013. 

Tabela 1 – Distribuição das pessoas quanto à faixa etária

Idade 2012 2013
Menor 22 04
19 anos - 02
30 aos 35anos 03 -
43 aos 48 anos 01 01
Não informada 02 19
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

As tabelas 2, 3 e 4 nos mostram que a maior parte dos casos denunciados no

NETP é de tráfico de mulheres e travestis. Apontando para uma maior vulnerabilidade do

gênero  feminino  quanto  à  ser  traficada.  No ano de 2012 foram 24 pessoas do sexo

feminino e quatro do sexo masculino; no ano de 2013 foram 21 do sexo feminino e 05 do

sexo masculino.



Tabela 2 – Distribuição das pessoas quanto ao sexo

Sexo 2012 2013
Feminino 24 21
Masculino 04 05
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

A tabela 3 aponta para uma especificidade do registro do ano de 2013, em que

foram classificados como do sexo feminio as travestis, que nessa tabela aparecem como

homossexual. Tendo havido em 2013 maior número de denúncias no NEPT de travestis

traficados, superando mulheres, homens e crianças.

Tabela 3 – Distribuição das pessoas quanto à orientação sexual

Orientação sexual 2012 2013
Heterossexual 26 05
Homossexual 02 16
Não informada - 05
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

Tabela 4 – Distribuição das pessoas quanto à identidade de gênero

Identidade de gênero 2012 2013
Feminino 24 05
Masculino 02 02
Travesti 02 18
Não informado - 01
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

Na modalidade do tráfico, ou seja, qual o fim da exploração temos nos dois anos a

exploração sexual como o principal motivo pelo qual se trafica pessoas, conforme está

apresentado na tabela 5. 

Interessante notar que duas modalidades foram notadas apenas em 2013: o trafico

para adoção e para remoção de órgãos, havido um caso de cada denunciado naquele

ano.

Tabela 5 – Distribuição das pessoas quanto à modalidade de tráfico

Modalidade de tráfico 2012 2013
Exploração sexual 25 23



Trabalho escravo 03 01
Adoção/Subtração  de

menor

- 01

Remoção de órgãos - 01
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

A grande maioria  das pessoas traficadas são brasileiras,  como apresentado na

tabela 6.

Sendo no ano de 2012 a maior parte de Iranduba e no ano de 2013 a maior parte de

Manaus, correspondendo ao fluxo principal de pessoas traficadas nos dois anos. 

Tabela 6 – Distribuição das pessoas quanto à nacionalidade

Nacionalidade 2012 2013
Brasileira 26 26
Estrangeira 02 -
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

Tabela 7 – Distribuição das pessoas quanto à naturalidade

Naturalidade 2012 2013
Manaus 02 23
Moulvibazar 02 -
São Paulo 01 -
Goiás 01 -
Iranduba 20 -
São Gabriel da Cachoeira 01 -
Parintins 01 -
Bahia - 01
Itapiranga - 01
Não informada - 01
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

A tabela 8 nos mostra que a maior parte do tráfico denunciado é interno, ou seja

não  são  os  países  próximos  das  fronteiras  amazônicas  os  principais  problemas com

respeito ao fluxo dos traficantes de pessoas. No entanto o registro aponta o fluxo a partir

do  estado,  sendo  que  a  tabela  9  nos  mostra  que  uma parte  dessas  pessoas  foram

traficadas para fora do Brasil. 

Tabela 8 – Distribuição das pessoas quanto ao tipo de tráfico



Tipo de tráfico 2012 2013
Interno 22 24
Internacional 06 02
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

Tabela 9 – Distribuição das pessoas quanto à rota do tráfico

Rota do tráfico 2012 2013
Manaus/Suíça 01 -
Manaus/Itália 01 -
Manaus/São Paulo - 17
Manaus/ Porto Alegre - 01
Manaus

Manaus/ Florianópolis/  Rio de

Janeiro 

- 02

Bangladesh/Manaus 02 -
São Paulo/Itália 01 -
Iranduba/Manaus 20 -
São  Gabriel  da

Cachoeira/Colômbia

01 -

Parintins/São Paulo

Parintins/Manaus/ Santarém

01 01

Bahia/Boa Vista - 01
Itapiranga/Itacoatiara - 01
Brasília/Exterior - 01
Não informada 01 02
Total 28 26
Fonte: NETP DA SEJUS/AM, 2015. 

O interessante dessa tabela 9 que cita as rotas do tráfico de pessoas, é que a cada

ano o fluxo dos casos denunciados seguem um trajeto, no ano de 2012 a maior parte das

pessoas foram trazidas de Iranduba para Manaus, ou seja, de uma cidade pequena para

a Capital. Iranduba é um município pequeno com grande área rural, próximo da capital. 

No ano de 2013 a rota da maior parte dos casos foi de Manaus para São Paulo, ou

seja, tráfico interestadual, de uma capital na Amazônia para a principal capital do Brasil. E

nessa rota não tivemos nenhum caso no ano anterior. Vale se perguntar se as rotas e os

fluxos mudam e seguem demandas distintas, ou se as denúncias enfatizam um tipo de

rota a cada ano.

Outro  ponto  importante  a  ressaltar  é  sobre  a  preocupação  dos  gestores  da

Estratégina Nacional de Fronteiras - ENAFRON com os amplas fronteiras brasileiras na

região,  onde  pode  haver  trânsito  livre  de  pessoas  entre  os  países,  no  entanto  essa



modalidade de tráfico não aparece nas denúncias feitas no Núcleo de Enfrentamento ao

Tráfico de Pessoas. Então nos perguntamos se isso se deve ao fato das fronteiras serem

tão porosas que não é possível se ter qualquer noção da realidade do tráfico de pessoas

por elas, ou se o fato dos  Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante

atenderem em horário comercial propicia apenas alguns tipos de denúncias.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo acerca da segurança pública no contexto do tráfico de pessoas precisa ser

desenvolvido  sob  uma  perspectiva  contemporânea  e  inovadora  e  que  contemple  a

magnitude do problema no contexto dos direitos humanos. No entanto, o que se percebe

na realidade, é que nem sempre os estudos desenvolvidos sobre do tráfico de pessoas,

sejam eles  sob as  perspectivas teóricas  ou práticas,  proporcionam uma visão ampla,

processual e dinâmica desse problema, não levando em consideração, que o mesmo vem

atingindo grandes proporções na sociedade mundial e brasileira.

O  tema  abordado  tem  múltiplas  dimensões,  compreendendo  de  forma  ampla  e

articulada  diferentes  aspectos  e,  em  decorrência  dessa  característica,  ressaltou-se

primeiramente,  a  caracterização  de  segurança  pública  e  tráficos  de  pessoas.

Posteriormente,  na  passagem  da  ótica  geral  para  o  particular,  voltou-se  o  olhar  às

questões específicas, buscando dar conteúdo concreto à segurança pública no contexto

do tráfico de pessoas. 

E respondendo ao problema inicial de pesquisa, sobre as estratégias e ações sócio-

jurídicas  que  a  segurança  pública  pode  utilizar  para  o  enfrentamento  do  tráfico  de

pessoas,  confirmou-se  a  hipótese  de  que  um  esforço  coordenado  entre  governos,

organismos internacionais e organizações da sociedade civil pode articular estratégias de

enfrentamento e formulação de políticas públicas adequadas para coibir o tráfico de seres

humanos.  

O Brasil é um país de contrastes, com uma superfície imensa e rico em recursos e

potencialidades naturais, no entanto, apresentando enormes problemas socioeconômicos

e culturais, de que é exemplo, o tráfico de pessoas, que vivem uma situação análoga ao

do  trabalho  escravo.   E  embora,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  esteja  legalmente

aparatado  para  garantir  os  direitos  das  pessoas,  protegendo  sua  sobrevivência  em

condições satisfatórias ao total  desenvolvimento físico e psicológico, as peculiaridades

regionais  brasileiras  revelam  um  paradoxo  em  que  as  pessoas,  de  modo  particular,

crianças, adolescentes, jovens e mulheres são traficadas e utilizadas como mercadorias.

Uma  razão  fundamental  motiva  a  realização  de  abordagens  como  esta:  a



necessidade  de  transformação  e  face  à  realidade  social  existente  são  necessárias

mudanças no processo civilizatório e são urgentes os questionamentos éticos acerca dos

modelos de civilização,  na busca de modos de vida embasados na justiça social.  No

entanto, faz-se necessário ressaltar que, tais ações só serão conquistadas por meio da

eficácia do ordenamento positivo por meio de ações práticas que busquem a manutenção

da ordem legal visando à repressão das práticas abusivas no que se refere à questão do

tráfico de pessoas. 

Sob uma perspectiva social, o tema assumiu grande evidência na mídia em fins do

século XX e início do século XXI, com a revelação de uma realidade dura, onde pessoas

em situação de fome e miséria tornam-se facilmente mão de obra produtiva, barata ou

escrava.  A opressão, a fome, a miséria absoluta e a injustiça apresentam um quadro

deprimente, no qual a maioria da humanidade vive humilhada, sofrida e descrente.

Com o advento da globalização e da competitividade extrema, parece que o poder

visa apenas seu fortalecimento e enriquecimento, dividindo a pobreza entre os pobres, em

uma continuidade repetitiva da história, que ainda procura seu novo rumo. Nesse cenário,

a  ampliação  do  alcance  dos  Direitos  Humanos  surge  como  resposta  para  o

direcionamento  legal,  na  busca  de  um  ordenamento  jurídico  eficiente,  que  ampare

mudanças sociais rumo a uma sociedade mais justa. 

Face ao exposto, esse artigo evidenciou a magnitude que o tema adquiriu no início

do século XXI, com o recrudescimento das condições da pobreza, sendo uma questão de

fundamental importância neste século, a busca de um novo horizonte, que começa com o

efetivo respeito aos direitos essenciais dos cidadãos, erradicando o tráfico de pessoas e

em condições de trabalho escravo, que vivem a dura realidade da miséria.

Pesquisas acerca do tráfico de pessoas,  bem como seus fundamentos jurídicos,

desafios e tendências contemporâneas na área de segurança pública e justiça criminal se

encontram em contínuo processo de discussões e aprimoramentos, constituindo-se dessa

forma, em uma área propícia para futuras pesquisas na esfera da Segurança Pública,

Cidadania e Direitos Humanos. 
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