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INTRODUÇÃO

Este relatório analisa o fenômeno de tráfico de pessoas em fluxos migratórios mistos no Brasil, 
em particular de venezuelanos, e a resposta das instituições do sistema de justiça a este crime. 
Esta pesquisa foi desenhada para capturar os diferentes ângulos do fenômeno, incluindo as rotas 
utilizadas pelos venezuelanos para chegar ao Brasil, as principais localidades onde se estabelecem 
no país, o perfil dessa população, as vulnerabilidades para o tráfico de pessoas, as ações das 
instituições do sistema de justiça criminal e trabalhista para combater o tráfico de pessoas.

 A metodologia utilizada neste relatório é apresentada no capítulo 1 e inclui três componentes: 
a) revisão documental; b) entrevistas semiestruturadas; c) questionário online com perguntas 
fechadas e semiabertas. Esta metodologia foi concebida para abarcar não somente a análise 
de dados oficiais contidos em relatórios e publicações de instituições públicas, organizações 
internacionais, periódicos científicos e artigos jornalísticos, mas também informações e dados 
fornecidos por profissionais que atuam na linha de frente em todo o país. 

O capítulo 2 apresenta os principais marcos normativos nacionais em tráfico de pessoas, 
migração e refúgio, com devidas referências a seus marcos normativos internacionais. A Lei nº 
13.344/16 (Lei de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas), a Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração) 
e a Lei nº 9.474/97 (Lei de Refúgio) são instrumentos normativos essenciais para a proteção 
e assistência da vítima de tráfico de pessoas, para assegurar direitos aos migrantes e para 
garantir o direito ao refúgio aos refugiados e apátridas, respectivamente. Em particular, a Lei 
nº 13.344/16 foi marco primordial do compromisso do Brasil ao enfrentamento do tráfico de 
pessoas com base na ratificação do Protocolo de Palermo, ocorrida em 2004. 

O capítulo 3 apresenta o contexto e as principais características dos deslocamentos migratórios 
da Venezuela para o Brasil, bem como o perfil dos migrantes e refugiados venezuelanos que 
que chegaram no país. Desde 2016, o Brasil passou a acolher um considerável número de 
venezuelanos em território nacional e, portanto, passou a implementar a Operação Acolhida 
em parceria com agências do sistema ONU. Esta operação humanitária é inédita em território 
nacional, haja vista a presença de mais de 260.000 venezuelanos no país, a grande maioria 
ingressa pela fronteira seca, a cidade de Pacaraima, estado de Roraima.

O capítulo 4 aborda as situações de vulnerabilidades dos migrantes venezuelanos para tráfico 
de pessoas. O objetivo é compreender quais fatores podem tornar uma pessoa mais ou menos 
vulnerável a se tornar uma vítima de tráfico de pessoas. Muitos migrantes estão em situação 
especialmente vulnerável: não possuem recursos financeiros nem emprego; não falam o 
idioma; não têm acesso à regularização migratória. Para além de vulnerabilidades contextuais e 
situacionais, há vulnerabilidades pessoais – intrínsecas à pessoa (gênero, idade, origem indígena, 
etc).

Por fim, o capítulo 5 apresenta um estudo de caso sobre uma sentença proferida pela Justiça 
Federal no Ceará que condenou três réus pelo crime de tráfico de pessoas pela exploração de 
vítima venezuelana nas modalidades de exploração laboral e servidão.



6
RELATÓRIO SITUACIONAL 
BRASIL

Este relatório se propõe a analisar dados quantitativos e qualitativos no Brasil com o 
objetivo de traçar as relações entre tráfico de pessoas e fluxos migratórios, em particular de 
venezuelanos, com foco na resposta do sistema de justiça. Nesse sentido, a pesquisa realiza 
uma análise descritiva sobre o tráfico de pessoas no Brasil, sem pretender avaliar a qualidade 
da resposta das instituições brasileiras a este fenômeno – seja em termos de assistência a 
vítimas ou de persecução penal. Tampouco busca identificar ou analisar casos específicos de 
tráfico de pessoas, pois esta é uma tarefa das autoridades nacionais. 

A metodologia utilizada neste relatório inclui três componentes: a) revisão documental; b) 
entrevistas semiestruturadas; e c) questionário online com perguntas fechadas e semiabertas. 
Esta metodologia foi concebida para abarcar não somente a análise de dados oficiais contidos 
em relatórios e publicações de instituições públicas, organizações internacionais, periódicos 
científicos e artigos jornalísticos, mas também informações e dados fornecidos por profissionais 
que atuam na linha de frente em todo o país. 

A necessidade de se realizar entrevistas e questionário para além da revisão documental 
se deu pela escassa bibliografia na área e pela ausência de bancos de dados unificados 
sobre a ocorrência deste fenômeno no Brasil. Deste modo, em primeiro lugar, optou-se por 
realizar entrevistas semiestruturadas com as principais autoridades das instituições públicas 
responsáveis pelo tema. Em seguida, aplicou-se um questionário online com divulgação aberta, 
para diversos profissionais das instituições governamentais, instituições do sistema de justiça 
e de segurança pública, organizações da sociedade civil e organismos internacionais que 
atuam nesta área nas cinco regiões do país. O conteúdo do questionário pode ser encontrado 
no Anexo 1, e foi elaborado com o objetivo de levantar dados concretos e atuais sobre as rotas 
migratórias utilizadas pelos venezuelanos para chegar ao Brasil e sua consequente instalação 
nas diversas cidades brasileiras; o perfil do migrante venezuelano e as vulnerabilidades para 
o tráfico de pessoas; e a resposta da justiça para este crime no país. 

Ao realizar entrevistas e questionários com um largo espectro de instituições, pretendeu-se 
capturar percepções dos profissionais quanto às diferentes dimensões do fenômeno. Esta 
amostragem conseguiu cobrir diversas instituições oriundas das cinco regiões do Brasil, 
trazendo, portanto, preciosas informações sobre especificidades da ocorrência de tráfico 
de pessoas de acordo com a região de atuação do respondente, bem como a resposta das 
instituições do sistema de justiça em determinados casos.1 

O relatório contou com um total de 11 entrevistas conduzidas por videoconferência e 125 
questionários respondidos de forma online, totalizando um universo de 136 respondentes que 
representam 99 instituições de todo o país (governo, instituições do sistema de justiça e de 
segurança pública, organizações da sociedade civil e organismos internacionais).2 Do total 

1 Pessoas que participaram das entrevistas e dos questionários online serão denominadas de respondentes para simplificar a redação.

2 O formulário de pesquisa encontra-se no Anexo I. A lista das instituições que participaram da pesquisa encontra-se no Anexo II. 

CAPÍTULO 1: METODOLOGIA
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dos profissionais consultados, o relatório contou com a participação de 88 pessoas do gênero 
feminino e 48 pessoas do gênero masculino das cinco regiões brasileiras (Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sul e Sudeste), profissionais que atuam tanto na assistência à vítima de tráfico 
e/ou na persecução penal deste crime. 

Apresentam-se, abaixo, os dados relativos à participação desses 136 respondentes, sintetizados 
em gráficos e tabelas. 

GRÁFICO 1 — RESPONDENTES POR GÊNERO
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65%
88

Feminino Masculino

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)

GRÁFICO 2 — RESPONDENTES POR TIPO DE INSTITUIÇÃO
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Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)
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 TABELA 1 – RESPONDENTES POR GÊNERO E TIPO DE INSTITUIÇÃO 

Governo
Instituições do 

sistema de justiça 
e de segurança 

pública

Organi-
zação da 

sociedade 
civil

Organismos 
internacionais

TOTAL 
(gênero):

Feminino 43 16 24 5 88

Masculino 25 15 6 2 48

TOTAL 
(instituição): 

68 31 30 7 136

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)

MAPA 1 — ESTADOS PARTICIPANTES DA PESQUISA
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Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)
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GRÁFICO 3 — RESPONDENTES POR REGIÃO

 

15 %

34%

10 %

16%

25%

20

46

14

22

34
Norte

Sudeste

Centro-Oeste

Sul

Nordeste

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)

TABELA 2 — RESPONDENTES POR REGIÃO E TIPO DE INSTITUIÇÃO

Governo
Instituições do 

sistema de justiça 
e de segurança

Organização 
da sociedade 

civil
Organismos 

internacionais
TOTAL 

(região):

Norte 16 6 9 3 34

Nordeste 10 2 2 0 14

Centro-Oeste 11 6 2 3 22

Sudeste 20 12 13 1 46

Sul 11 5 4 0 20

TOTAL 
(instituição): 

68 31 30 7 136

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)
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GRÁFICO 4 — CIDADE DE ORIGEM DOS RESPONDENTES
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Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)

Como se pode extrair dos dados acima, o perfil dos profissionais respondentes tende a ser 
majoritariamente feminino (65%), especialmente no caso das organizações da sociedade civil. 
Ademais, a maioria dos respondentes representa instituições públicas (73%).

Igualmente, quase todos os estados do Brasil foram representados, com exceção de Alagoas, 
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí e Rio Grande do Norte. As duas regiões mais 
representadas foram o Sudeste (de onde provém a grande maioria das OSCs respondentes) e 
o Norte. 

Dentre as cidades de origem dos respondentes, predominam São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Foz do Iguaçu e Boa Vista, sendo que o número de respondentes advindos de tais cidades 
ultrapassa a maioria das respostas.

Por fim, este relatório pretende responder às seguintes perguntas: 1) quais são as características 
das situações de risco e da ocorrência do crime de tráfico de pessoas que afetam populações 
migrantes no Brasil, em especial da Venezuela?; 2) quais são as capacidades e o estado da 
resposta das instituições do sistema de justiça do Brasil? Neste sentido, as variáveis investigadas 
nas entrevistas e questionários foram divididas em três blocos: a) rotas de deslocamentos 
de venezuelanos para o Brasil e, posteriormente, dentro do país; b) características dos 
migrantes venezuelanos e os riscos para se tornarem eventuais vítimas de tráfico de pessoas; 
c) características das dinâmicas do crime e a resposta da justiça. A partir destes blocos de 
investigação, pretende-se trazer à baila dados quantitativos e qualitativos que possam melhor 
analisar a atual situação da resposta brasileira em matéria de tráfico de pessoas em fluxos 
migratórios, em particular de venezuelanos.
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2.1. A Lei de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas              
       (Lei nº 13.344/2016) e políticas públicas
O Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial 
Mulheres e Crianças, conhecido como Protocolo de Palermo (2000), é o principal instrumento 
internacional que rege a matéria de tráfico de pessoas. Atualmente assinado por 178 Estados-
Partes (ONU, 2000), o Brasil ratificou o Protocolo por meio do Decreto nº 5.017/2004. 

O Protocolo de Palermo conceitua tráfico de pessoas em seu Artigo 3 (a) como: 

O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 
acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou 
a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
autoridade ou de situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. A exploração deverá 
incluir, pelo menos, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura 
ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos.

De acordo com o conceito, são necessários três elementos para a constituição do crime de 
tráfico de pessoas: uma ação, realizada mediante determinado meio, visando atingir uma 
finalidade exploratória. À época da ratificação, o Código Penal brasileiro tipificava somente o 
tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. 

Após mais de uma década de debates legislativos e acadêmicos, o Brasil promulgou, em 06 de 
outubro de 2016, a Lei nº 13.344, que dispõe sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e 
internacional de pessoas, bem como sobre medidas de assistência às vítimas. A lei brasileira, 
que segue importantes parâmetros estabelecidos pelo Protocolo de Palermo, definiu o próprio 
conceito brasileiro de tráfico, aportou garantias e proteções para as vítimas e instituiu medidas 
processuais para uma persecução criminal mais eficaz. Desta maneira, o conceito de tráfico 
de pessoas é enunciado no Art. 149-A do Código Penal, que foi justamente alterado pela Lei 
nº 13.344/16. Este conceito exige igualmente a constituição dos três elementos constitutivos: 

CAPÍTULO 2: MARCOS 
NORMATIVOS NACIONAIS
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TABELA 3 — DESAGREGAÇÃO DOS ELEMENTOS DO ART. 149-A DO CÓDIGO PENAL

Ação Meio Finalidade

  Agenciar
  Aliciar
  Recrutar
  Transportar
  Transferir
  Comprar
  Alojar
  Acolher 

  Grave ameaça
  Violência
  Coação
  Fraude
  Abuso

  Remoção de órgãos, tecidos e 
partes do corpo

  Trabalho em condições 
análogas à de escravo

  Servidão 
  Adoção ilegal
  Exploração sexual 

De acordo com o Artigo 3(b) do Protocolo de Palermo, é considerado irrelevante o 
consentimento da pessoa adulta caso o traficante tenha utilizado qualquer um dos meios 
expressos para a consecução do crime (ameaça, fraude, coação, abuso da situação de 
vulnerabilidade, etc). Também, caso a vítima seja criança ou adolescente (pessoa menor de 
18 anos), o crime é consubstanciado ainda que os meios não estejam presentes. A legislação 
brasileira, no entanto, não abordou a questão da determinação do consentimento da vítima 
caso algum meio tenha sido utilizado. Assim, o legislador deixou aberto para interpretações 
dos aplicadores da lei sobre a relevância (ou não) do consentimento da vítima de tráfico. Esta 
questão deve ser analisada com o devido cuidado pelos profissionais do sistema de justiça 
porque o Protocolo de Palermo é categórico ao considerar irrelevante o consentimento de 
pessoa adulta que tenha sido enganada, abusada, coagida, ameaçada ou sujeita a um abuso 
da sua posição de vulnerabilidade. 

Sobre as modalidades (ou finalidades) do tráfico de pessoas, há uma diferença entre os dois 
instrumentos normativos. Enquanto o instrumento internacional optou por mencionar as 
possíveis formas de exploração de maneira exemplificativa ao adicionar o termo “pelo menos” 
quando da enumeração das modalidades, o instrumento nacional, apesar de garantir algum 
nível mínimo de abertura interpretativa quanto à caracterização da modalidade de servidão 
— por meio da expressão “qualquer tipo de servidão” (Art. 149-A, III, do Código Penal) — optou 
por definir as modalidades de tráfico de forma taxativa. Tal fato traduz um desafio importante 
para enquadrar específicas formas de exploração não expressamente tipificadas no Art. 149-A, 
como por exemplo a mendicância forçada, o casamento servil, a exploração de adolescentes 
no futebol, etc (BRASIL, UNODC, ICMPD, 2013).

Um importante aspecto presente no Protocolo de Palermo e ausente na Lei nº 13.344/16 é a 
expressa inserção da expressão “abuso da situação de vulnerabilidade” como um dos meios 
constitutivos do crime de tráfico de pessoas. Os conceitos de vulnerabilidade e abuso dessa 
condição são deveras importantes em contextos de tráfico de pessoas. Este tema será discutido 
no capítulo 5. 
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A Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Decreto nº 5.948/2006)

Logo após a promulgação do decreto que ratificou o Protocolo de Palermo, em 2004, o tema 
de tráfico de pessoas entrou na agenda pública brasileira. A partir de então, o governo federal 
passou a dialogar, de forma estruturada, com os governos estaduais e as organizações da 
sociedade civil. Assim, com o apoio de organizações internacionais como o UNODC, foi 
elaborada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas, aprovada por meio do 
Decreto nº 5.948/2006. 

A Política Nacional seguiu a grande maioria dos preceitos do Protocolo de Palermo, sinalizando 
que o governo federal estava disposto a implementar políticas públicas no tema em todo o 
território nacional, haja vista destacada importância para o fortalecimento do pacto federativo, 
indicando esforços para a atuação conjunta entre as esferas federal, estadual e municipal, 
bem como a articulação dos três poderes para alcançar resultados satisfatórios (ICMPD, 
2020a). Igualmente, a Política Nacional previa a participação da sociedade civil como atores 
fundamentais na formulação, implementação e monitoramento das ações governamentais 
em tráfico de pessoas. 

Enquanto principal instância de gestão da Política Nacional, a Coordenação-Geral de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CGETP) possui papel 
primordial como articuladora e coordenadora dos atores no tema no Brasil.

Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes 
(CGETP) / Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

A CGETP/MJSP é responsável pela articulação interinstitucional com organizações governamentais e 
não-governamentais; pela gestão da Política Nacional e dos Planos Nacionais; pela coordenação das 
plataformas de debate da Política, como o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
(CONATRAP), o Grupo Interministerial de Monitoramento e Avaliação do III PNETP e a Rede de Núcleos 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante 
presentes em alguns estados.3 

Site: https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas 

O III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Decreto nº 9.440/2018)

Com vistas a operacionalizar a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (2006), 
o Ministério da Justiça e Segurança Pública é responsável pela formulação, implementação 
e monitoramento dos Planos Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETPs). 
Assim, desde 2008, o Brasil conta com planos nacionais periódicos na matéria. Considerando 
os resultados e avaliações de resultados obtidos, o III PNETP (2018-2022), aprovado pelo 
Decreto nº 9.440/2018, consolida 58 metas distribuídas em seis eixos temáticos: 1) Gestão 
da política; 2) Gestão da informação; 3) Capacitação; 4) Responsabilização; 5) Assistência à 
vítima; 6) Prevenção e conscientização pública. 

3 Decreto n. 9.662/2019, aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas


14
RELATÓRIO SITUACIONAL 
BRASIL

Para alcançar os objetivos do Plano, as ações devem ser articuladas entre os diferentes 
entes federativos, organizações da sociedade civil e organismos internacionais em todo 
território nacional. Para fins de monitoramento e avaliação do III PNETP, foi instituído o Grupo 
Interministerial de Monitoramento e Avaliação por meio do Decreto n° 9.796/2019, composto 
por sete Ministérios e a Defensoria Pública da União,4 o que demonstra a multidisciplinariedade 
do fenômeno e garante a transversalização do tema nas diversas instituições envolvidas.

Como exemplo de iniciativa voltada à execução do III Plano, pode-se citar a Campanha 
Coração Azul, que atua globalmente com vistas à prevenção e conscientização do contexto 
do tráfico de pessoas. 

Campanha Coração Azul5

A campanha Coração Azul, promovida pela UNODC mundialmente, busca conscientizar o público 
geral sobre o problema de tráfico de pessoas e inspirar aqueles que detêm poder de decisão a 
promover as mudanças necessárias para erradicar esse crime. O Brasil aderiu à esta campanha e, 
tradicionalmente, promove diversas ações de prevenção e de conscientização pública em várias 
cidades do país no dia internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, 30 de julho. Assim, 
utiliza-se a ideia do coração azul como símbolo internacional da luta contra o tráfico de pessoas.

campanha 
coração azul
contra o Tráfico
de Pessoas

4 Compõem o Grupo Interministerial do III PNETP: Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos; Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Economia; Ministério da Educação; Ministério da Cidadania; 
Ministério da Saúde; e Defensoria Pública da União.

5 Mais informações sobre a Campanha Coração Azul: https://www.unodc.org/blueheart/. Acesso em 12/10/2020. 

https://www.unodc.org/blueheart/
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2.2 A Lei de Migração (Lei nº 13.445/2017)
Em novembro de 2017 entrou em vigor a Lei nº 13.445/17, a nova Lei de Migração, que substituiu 
o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980). O antigo Estatuto, com viés fortemente securitário, 
reflexo do seu contexto histórico, não mais respondia às novas dinâmicas migratórias do 
Brasil do século XXI. Portanto, a Lei de Migração, para além de uma clara necessidade, foi um 
resultado de debates entre o poder público e a sociedade civil organizada (ICMPD, 2020b).

O novo instrumento normativo aborda a questão migratória sob a perspectiva de direitos 
humanos, voltada para a proteção e garantias dos migrantes residentes no Brasil e, também, 
dos brasileiros residentes no exterior. A Lei nº 13.445/17 enuncia princípios e diretrizes que 
devem reger a política migratória no Brasil, afirmando que a migração é um direito inalienável 
de todas as pessoas (Art. 3º, XX). 

O Decreto nº 9.199/17 regulamenta a Lei de Migração, orientando as instituições públicas 
quanto à realização de procedimentos da gestão migratória no país. O decreto tem a função de 
indicar caminhos para uma variedade de tópicos específicos, exigindo, inclusive, a realização 
de atos normativos do governo federal. 

O Brasil ainda não conta com a Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, prevista 
na própria Lei de Migração. Assim como a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas (2006), esta política deverá coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo 
Poder Executivo federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e 
entidades privadas (Art. 120). 

Neste contexto migratório, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) possui papel de 
grande relevância na coordenação dos entes que atuam na temática de migrações no Brasil, 
especialmente por meio do Departamento de Migrações (DEMIG) e da Polícia Federal (PF).

Departamento de Migrações (DEMIG) e Polícia Federal (PF) /
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

O DEMIG e a PF fazem parte da estrutura do MJSP. O DEMIG atua, especialmente, na instrução de 
processos e opinião em matérias de nacionalidade e apatridia, naturalização, prorrogação do prazo 
de estada de migrante no país, transformação de vistos e residências e concessão de permanência, 
reconhecimento, cassação e perda da condição de refugiado, autorização de saída e reingresso no país, 
expedição de documento de viagem, etc.6 A PF é responsável pelo controle marítimo, aeroportuário e 
de fronteira seca, em particular no recebimento, organização e gestão dos processos de identificação 
civil do migrante e na instauração de processos e operação de procedimentos administrativos de 
retirada compulsória.

Por fim, vale ressaltar especial proteção à pessoa migrante vítima de tráfico de pessoas. A 
Portaria nº 87, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada em 23 de março de 
2020, dispõe sobre a concessão e os procedimentos de autorização de residência à pessoa que 
tenha sido vítima de tráfico de pessoas, nos termos da Lei nº 13.344/16. Além disso, inclui no rol 

6 Decreto n. 9.662/2019, aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
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de potenciais beneficiados os migrantes vítimas de trabalho escravo e os que sofreram grave 
violência pela sua condição migratória, como violência doméstica, extorsão, cárcere privado 
ou tortura. A Portaria ainda determina que a autorização de residência para os casos dispostos 
acima pode ser requerida por membro do Ministério Público, Defensor Público, Auditor Fiscal 
do Trabalho, membro do Poder Judiciário ou Delegado de Polícia (ICMPD, 2020a). 

2.3 A Lei de Refúgio (Lei nº 9.474/1997) 
A Lei Federal nº 9.474, sancionada em 22 de julho de 1997, foi elaborada com a finalidade de 
definir mecanismos internos para a implementação da Convenção relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951 (Convenção de Genebra) e seu respectivo Protocolo Adicional de 1967, 
instrumentos internacionais basilares para a proteção de refugiados. 

A Convenção de Genebra define refugiado como toda pessoa que, temendo perseguição em 
razão de sua raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opinião política, 
se encontra fora do país de origem e que, por causa de ditos temores, não pode ou não quer 
fazer uso da proteção desse país ou, não tendo uma nacionalidade e estando fora do país em 
que residia como resultado daqueles eventos e temores, não pode ou não quer regressar a 
este (Artigo 1º). 

Em nível regional na América Latina e Caribe, a Declaração de Cartagena (1984) apresenta uma 
definição ampliada em relação à Genebra, considerando que inclui, em seu escopo protetivo, 
pessoas que tenham fugido de seu país de origem por motivos de ameaça à vida, segurança ou 
liberdade; violência generalizada; agressão estrangeira; conflitos internos; violação maciça dos 
direitos humanos; e outras situações gravemente perturbadoras da ordem pública. Este conceito 
foi recepcionado pela Lei no 9.474/1997, tornando-a uma legislação altamente protetiva. 

Dessa forma, a Lei no 9.474/97 representa um verdadeiro marco sobre a proteção de refugiados 
no Brasil, além de servir como modelo em âmbito regional. Ela também trata de temas 
como o acesso do refugiado ao mercado de trabalho e seu acolhimento e integração local, 
estabelecendo mecanismos que facilitam questões relativas à documentação e procedimentos 
administrativos. Por fim, também estipula a criação do Comitê Nacional para Refugiados 
(CONARE) — órgão responsável pela análise dos pedidos de refúgio.

Comitê Nacional para os Refugiados (Conare)
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP)

O Conare é um órgão colegiado e interministerial vinculado ao MJSP, constituído por representantes 
de diversas esferas do governo e da sociedade civil, tendo o ACNUR status de observador. Para além da 
análise dos pedidos de refúgio, o Conare discute soluções duradouras para a situação dos refugiados 
no país. 
Para a análise das solicitações de refúgio, cada caso é instruído por um parecer do oficial de 
elegibilidade, sendo posteriormente levado à decisão final do Conare. Para tanto, utiliza-se como base 
a entrevista realizada com o solicitante de refúgio, pesquisa sobre o país de origem e outros elementos 
que comprovem a existência de fundado temor de perseguição em tal país. 
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Em junho de 2019, o Conare reconheceu, em uma nota técnica, o cenário de grave e generalizada 
violação de direitos humanos na Venezuela, com base no Art. 1º, III, Lei nº 9.474/1997 e na 
análise dos fatos daquele país.7 Esta nota técnica abriu caminho para a resolução de muitos 
casos de venezuelanos que solicitaram reconhecimento da condição de refugiado, mas que, 
entretanto, não apresentavam fundado temor de perseguição. 

Desde o início do fluxo migratório, os nacionais da Venezuela podiam, perante as autoridades 
brasileiras, solicitar o reconhecimento de condição de refugiado – pedido analisado pelo 
Conare – ou solicitar a autorização de residência por meio da Portaria Interministerial nº 
9/20188 – analisada pela Polícia Federal. 

A entrevista de elegibilidade para o reconhecimento da condição de refugiado é etapa 
indispensável no processo de refúgio. O Conare, em 2019, chegou a ter mais de 100.000 
processos de refúgio em espera de análise, a grande maioria de venezuelanos. Por isso, houve a 
necessidade de encontrar soluções para um processamento mais célere. Em dezembro de 2019, 
o Conare publicou um aditamento à Nota Técnica de junho de 2019 cujo principal objetivo era 
estabelecer critérios para a dispensa da entrevista de elegibilidade de venezuelanos. Assim, 
está dispensado de entrevista de elegibilidade o requerente venezuelano que:

1. Tenha em seu processo documentação venezuelana, a fim de comprovar a sua nacionalidade, 
podendo ser passaporte ou documento de identidade, ainda que fora da validade;

2. Tenha como registro de última movimentação a entrada no país;
3. Não tenham óbice contra si;
4. Tenha atingido a maioridade civil (18 anos);
5. Não tenha autorização de residência em território nacional. 

FIGURA 1 — BRASIL: LINHA DO TEMPO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS NORMATIVOS EM 
TRÁFICO DE PESSOAS, MIGRAÇÃO E REFÚGIO

 1997 Lei n. 9.474/1997: Lei de Refúgio

2008 Decreto n. 6.347/2008: I PNETP (2008-2010)

2017 Lei n. 13.445/2017: Lei de Migração

2004 Decreto n. 5.017/2004: Ratificação do Protocolo de Palermo

2013 Portaria Interministerial n. 634/2013: II PNETP (2013-2016)

2017 Decreto n. 9.199/2017: Regulamenta a Lei de Migração

2006 Decreto n. 5.948/2006: Política Nacional ETP

2016 Lei n. 13.344/2016: Lei de Tráfico de Pessoas

2018 Decreto n. 9.440/2018: III PNETP (2018-2022)

7 Nota Técnica n.º 3/2019 do MJSP, que pode ser encontrada no seguinte link: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-
content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf. Este documento foi posteriormente aditado pela Nota Técnica 
12/2019, a ser encontrada em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/SEI_MJ10407688NotaTcnicaVenezuela_aditamento.pdf.

8 https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-
marco-de-2018-6653694 

https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/anexos/SEI_MJ10407688NotaTcnicaVenezuela_aditamento.pdf
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694
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O presente capítulo buscou sintetizar os mais relevantes instrumentos normativos nacionais 
em matéria de tráfico de pessoas, migração e refúgio, com a devida referência a marcos 
normativos internacionais. Apesar de tais instrumentos serem essenciais para a proteção e 
assistência às vítimas de tráfico de pessoas no Brasil, novas realidades migratórias no país 
impõem desafios adicionais aos atores que lidam com a temática, como é o caso do fluxo 
migratório de venezuelanos para o Brasil. Tal fluxo será, portanto, abordado no capítulo 
seguinte.
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3.1 Contexto do fluxo migratório
 Desde a última década, a Venezuela vem passando por uma crise política e econômica, o que 
restringiu substancialmente o acesso à alimentação, moradia, emprego e saúde de milhões 
de venezuelanos. Como consequência, iniciou-se um fluxo migratório venezuelano massivo, 
particularmente em direção aos demais países da região latino-americana — o que se deu 
especialmente a partir de meados de 2015.9 Este fluxo é o maior movimento migratório já 
noticiado na região. 

Segundo dados de outubro de 2020 da Plataforma R4V (R4V, 2020), hoje a América Latina 
abriga 4,6 milhões dos 5,5 milhões de pessoas que já deixaram a Venezuela.10 Os países da 
região abrigam, portanto, aproximadamente 84% dos migrantes e refugiados venezuelanos 
no mundo. Ainda de acordo com a Plataforma, o Brasil é o quinto país que mais acolhe 
venezuelanos, totalizando 262.500 pessoas residindo atualmente em território nacional. 
Efetivamente, trata-se de um número expressivo, mas que representa, por exemplo, apenas 
15% do total de venezuelanos acolhidos pela Colômbia (BANCO MUNDIAL, 2020), um país 
demograficamente menos populoso que o Brasil.

TABELA 4 — COMPARAÇÃO ENTRE POPULAÇÃO TOTAL E POPULAÇÃO DE MIGRANTES

País População total 
(BANCO MUNDIAL, 2020)

População de migrantes e 
refugiados venezuelanos 

(R4V, 2020)

Colômbia 50.339.000 1.800.000

Peru 32.510.000 1.000.000

Chile 18.952.000 457.300

Equador 17.373.000 417.200

Brasil 211.049.000 262.500

A partir de 2016, os primeiros grupos de venezuelanos começaram a chegar ao Brasil de 
maneira perceptível, em particular pela fronteira terrestre entre as cidades de Santa Elena 
de Uairén (Venezuela) e Pacaraima (Brasil) (FGV, 2020). Inicialmente, tratava-se de um fluxo 

9 Inexiste consenso claro sobre o ano e mês de início e de estabilização deste fluxo. Contudo, observa-se uma tendência de se entender 
que este se deu entre 2013 e 2016, tendo sido o ano de 2015 definido como marco pela maioria dos especialistas no assunto.

10 Com exceção da Colômbia, República Dominicana, Equador e Peru, os demais países da região não contabilizam migrantes 
em situação irregular. Desta forma, é possível inferir que o número de 4,6 milhões de venezuelanos na América Latina esteja, 
eventualmente, subestimado. 
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predominantemente pendular, na qual a travessia da fronteira era para a busca de produtos e 
serviços brasileiros em decorrência da escassez na Venezuela (FGV, 2020). 

O fluxo, no entanto, intensificou-se em 2017 e atingiu picos em 2019. Entre janeiro de 2017 e 
agosto de 2020, a Polícia Federal contabilizou 609.049 entradas de venezuelanos no país e 
345.574 saídas, tanto de volta para a Venezuela quanto para outros países (BRASIL; OIM, 2020). 
Estas cifras demonstram que o Brasil se configura como país de destino, mas também país 
de trânsito de dezenas de milhares de venezuelanos. Ainda que haja registros de migração 
pendular na zona de fronteira, fenômeno comum a muitas outras cidades fronteiriças, 
percebeu-se que o intuito migratório foi se modificando e venezuelanos chegavam ao Brasil, 
já em 2016, sem perspectivas de retornar à Venezuela no curto prazo. 

MAPA 2 — FLUXO VENEZUELANO NO BRASIL

Fonte: BRASIL; OIM (2020)

Recente pesquisa publicada pela UNICAMP (BAENINGER et al., 2020) indicou que o fluxo 
migratório venezuelano para o Brasil ocorreu em três distintas ondas migratórias, diferenciadas, 
essencialmente, pelo perfil do migrante. A primeira onda (2012-2014) é caracterizada por 
venezuelanos altamente qualificados que chegaram pelos aeroportos e escolheram o Brasil 
devido a restrições migratórias impostas por outros países como a Espanha ou Estados Unidos. 
A segunda onda (2015-2017) é marcada por venezuelanos pertencentes à classe média, que 
atravessaram a fronteira amazônica Venezuela-Brasil e deslocaram-se internamente no 
Brasil. Por fim, a terceira onda, iniciada em 2018, se caracteriza pela expressiva situação de 
vulnerabilidade dos migrantes, pessoas mais pobres e com pouca instrução, que chegam em 
Roraima e não dispõem de meios próprios para se deslocarem internamente em território 
brasileiro.
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Roraima

O estado de Roraima tem se mostrado a principal porta de entrada de venezuelanos no Brasil. 
Roraima, estado amazônico, possui uma população de aproximadamente 450.000 habitantes, 
sendo o estado menos populoso do país (IBGE, s.d.). Igualmente, o rendimento nominal 
mensal domiciliar per capita é de aproximadamente um salário mínimo (BRL 1.044,00) (IBGE, 
s.d.). A economia do estado está baseada no funcionalismo público, no garimpo irregular e 
em atividades pecuárias extensivas, para além de produção agrícola não muito expressiva 
(FGV, 2020). Desta maneira, é evidente a enorme limitação da região em absorver novos 
trabalhadores em sua economia de maneira imediata.

A realidade de Roraima

O estado de Roraima, localizado no extremo setentrional do Brasil, possui uma dinâmica econômica 
marcada por sua distância em relação aos centros de Poder político e econômico do Brasil. Além 
disso, está inserido em uma região de difícil circulação – o espaço amazônico – configurando-se, 
ainda, em uma região fronteiriça, o que, no caso brasileiro, representa uma dinâmica de isolamento, 
constituindo-se na periferia do Estado Nacional (FGV, 2020).

A capital Boa Vista, distante 200 km da cidade fronteiriça Pacaraima, concentra cerca 
60% da população total do estado. Dados registram que, entre 2015 e 2017, a migração de 
venezuelanos para o Brasil sofreu um acréscimo de 922% no registro de entradas (ALVES, 
2018). Este considerável aumento demonstra que o estado de Roraima se viu em uma situação 
de emergência humanitária dadas as precárias condições em que chegavam os migrantes em 
território brasileiro. 

Este deslocamento da Venezuela para o Brasil pela fronteira seca se dá de maneira terrestre, 
no qual os migrantes utilizam ônibus, vans, carros e, até mesmo, percorrem grande parte do 
caminho a pé. Uma pesquisa apontou que os migrantes, chegaram, em sua maioria, de ônibus, 
e levaram, em média, um a dois dias para chegar em Pacaraima (CNIg, 2017). Para além 
das dimensões continentais do Brasil, ressalta-se que a geografia amazônica dessa região 
implica em dificuldades adicionais de deslocamento interno dos migrantes recém-chegados a 
Roraima. Sendo assim, o estado de Roraima, em especial as cidades de Pacaraima e Boa Vista, 
se deparou com o dever de acolher, ao menos temporariamente, milhares de venezuelanos. 
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Relatos dos respondentes da pesquisa
“As rotas de deslocamento”

Quanto às rotas percorridas pelos venezuelanos, os respondentes pontuaram que, apesar de serem 
bem estabelecidas, sofreram algumas alterações nos últimos anos, especialmente após o fechamento 
da fronteira no início de 2019. De maneira geral, a visão dos respondentes é de que o percurso se inicia 
na Venezuela com origem variada (centros urbanos, litoral, interior, etc). Em seguida, ingressam no 
Brasil majoritariamente pela região Norte (mas também ocorrendo pela região Sul e Centro-Oeste), 
com ênfase em Roraima. Um ponto preocupante destacado foi a existência de uma rota de tráfico para 
exploração sexual em garimpo, partindo dos centros urbanos de Roraima para o interior do estado, 
para Manaus, e para a Guiana.

No percurso, foi destacado que os que desejam fugir da fiscalização passam por rios e florestas até 
chegar ao Brasil. Caso contrário, a rota se dá normalmente por ônibus, carona ou mesmo também a pé. 
Ademais, quando já subjugados ao tráfico de pessoas desde a origem, os relatos indicaram que grande 
parte dos venezuelanos ingressam por meio de avião, muitas vezes custeados pelo perpetrador. 

Especificamente quanto aos indígenas venezuelanos, um relado indicou que estes migram da região 
do Delta Amacuro (Venezuela) e chegam ao Brasil a pé. Também foi relatado que indígenas de etnia 
Warao possuem forte presença migratória em cidades como Belém, utilizando-a como ponto de apoio 
para migração interna. Uma vez dentro do território brasileiro, os respondentes indicaram que a 
interiorização de venezuelanos normalmente se dá por via rodoviária.

As respostas ainda indicaram que o objetivo dos que aqui ingressam pode variar entre seguir viagem 
para outros países (como exemplo, houve relato que indicou Mato Grosso como rota de passagem 
para Bolívia e Chile); aqui se interiorizarem com o objetivo de reunificação familiar (“efeito chamada”) 
ou perspectivas de trabalho; ou muitas vezes sem objetivo definido. 

Por fim, também se identificou que algumas vítimas de tráfico de pessoas exploradas como “mulas” 
passam pelo Brasil como ponto intermediário da rota, sem saber de antemão o percurso que farão, 
sendo muitas vezes interceptadas em aeroportos e, posteriormente, detidas. 

3.2 Perfil do migrante venezuelano
O atual perfil dos migrantes venezuelanos no Brasil é bastante diverso. Atualmente, há homens 
e mulheres que deixaram famílias no país de origem, há famílias com crianças e idosos, há 
crianças separadas e desacompanhadas, há indígenas, principalmente da etnia Warao. 
Podemos dizer que há, também, pessoas com necessidades e vulnerabilidades acentuadas 
(idosos, grupos indígenas, mulheres grávidas, etc), pessoas com estudos superiores, pessoas 
com baixa profissionalização, população LGBTQIA+. Dito isto, diagnósticos que traçam o perfil 
do migrante venezuelano no Brasil são necessários para melhor adaptar políticas públicas de 
proteção, assistência social e inserção econômica específicas para cada grupo. 

A Polícia Federal divulgou dados que apontam que 48% das pessoas venezuelanas registradas 
como migrantes no Brasil são do sexo feminino e 52% do sexo masculino (BRASIL, PF, 2020). 
Portanto, trata-se de migração relativamente paritária, com pouca margem de diferença entre 
o sexo dos migrantes venezuelanos.
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Em referência ao perfil etário do migrante venezuelano, a grande maioria das pessoas se 
encontram na faixa entre 20 e 45 anos, incluindo, igualmente, um expressivo número de 
crianças, pessoas com menos de 18 anos (BRASIL, PF, 2020).

GRÁFICO 5 — PERFIL ETÁRIO DOS VENEZUELANOS
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Fonte: BRASIL, PF (2020)

Em relação à escolaridade, uma pesquisa conduzida em Boa Vista em 2017 apontou para os 
altos índices de educação formal de um universo de 650 migrantes venezuelanos consultados 
(SIMÕES, 2017). À época, 31,9% dos migrantes possuíam ensino superior completo, 46,1% 
possuía ensino médio completo e apenas 0,9% do total de entrevistados se diziam analfabetos. 
Esses números demonstram o elevado nível educacional dos migrantes venezuelanos que 
chegavam ao Brasil. Dados apontam que, ao menos, no decorrer dos últimos dois anos, este 
perfil tenha se modificado ligeiramente já que homens e mulheres com baixa instrução 
começaram a migrar massivamente em busca de sobrevivência. 

Em seguida, quanto à ocupação, destacam-se os registros de estudantes, pedreiros, serventes, 
cozinheiros, eletricistas, professores, arquitetos. Em contrapartida, é evidente a enorme 
quantidade de pessoas sem ocupação, o que reforça a tese da fragilidade sócio ocupacional 
dos venezuelanos no Brasil, bem como a precarização das relações de trabalho (BAENINGER 
et al., 2018b). 
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GRÁFICO 6 — PERFIL PROFISSIONAL (MAIS FREQUENTES)
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3.3 Resposta humanitária brasileira
Historicamente, o Brasil se destacou no cenário mundial como um país de destino de migrantes. 
No último século chegaram italianos, alemães, japoneses, libaneses, portugueses, dentre 
muitas outras nacionalidades. Na última década, haitianos, bolivianos e venezuelanos. O Brasil 
abriga hoje mais de 800.000 pessoas de outros países, o que representa apenas 0,4% do total 
da população brasileira (ESMPU, ACNUR, 2020). As cinco principais nacionalidades registradas 
pela Polícia Federal como residentes no país são: portuguesa, venezuelana, haitiana, boliviana 
e argentina (BRASIL, PF, 2020).

TABELA 5 — RESIDENTES ESTRANGEIROS NO BRASIL POR NACIONALIDADE

País de nacionalidade Total de registros (somente ativos)

Portugal 185.401

Venezuela 148.782

Haiti 125.821

Bolívia 104.628

Argentina 62.049

Fonte: BRASIL, PF (2020)
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Ao analisar o país de origem dos migrantes com registros ativos no Brasil, percebe-se que 
os venezuelanos, em pouco tempo, passaram a ocupar posição de destaque nas estatísticas 
migratórias. Como garantir proteção, salvaguardar direitos, prover assistência social, saúde, 
educação, moradia, facilitar meios de inserção no mercado de trabalho para um expressivo 
número de migrantes que chegam em um curto espaço de tempo? Estes foram os desafios 
enfrentados pelos governos federal, estadual e municipal no Brasil diante da enorme demanda 
de migrantes vulneráveis socioeconomicamente. 

 Desde o início da chegada dos haitianos no Brasil, no início da década de 2010, o governo brasileiro 
passou a empreender esforços a fim de fortalecer o quadro institucional e normativo para garantir 
proteção mínima aos novos grupos de não-nacionais que estão de passagem ou decidem se 
estabelecer em território brasileiro. Em relação aos venezuelanos, diante do expressivo fluxo, foi 
necessário empreender uma operação logística em âmbito nacional: a Operação Acolhida. 

A Operação Acolhida11 teve início em janeiro de 2018 por determinação do governo federal com 
o apoio das agências do sistema ONU, organizações da sociedade civil e governos locais. Esta 
iniciativa tem como objetivo operacionalizar a assistência emergencial para o acolhimento de 
migrantes e refugiados venezuelanos em situação de maior vulnerabilidade, sendo dividida em 
três eixos: ordenamento da fronteira, abrigamento e interiorização (BRASIL, Governo Federal). 

Em uma pesquisa realizada em 2017 (SIMÕES, 2017), apontou-se que 77% do total de 
venezuelanos entrevistados em Roraima aceitariam se deslocar para outras cidades brasileiras 
caso houvesse ajuda do governo brasileiro. A principal razão para aceitar o deslocamento é a 
possibilidade de emprego (79,6%), seguida de ajuda econômica (11,2%) e ajuda com moradia 
(5,2%). Desse modo, a partir de diagnósticos e da nítida precária situação em que milhares de 
venezuelanos se encontravam em Roraima, o governo federal patrocinou o deslocamento de 
pessoas com interesse de partir daquele estado em direção a outros estados brasileiros. 

No que concerne a este deslocamento, em recente relatório sobre a matéria (BRASIL; OIM, 
2020), identificou-se que 42.496 venezuelanos foram beneficiados com o programa federal de 
interiorização desde abril de 2018, sendo 15.296 somente em 2020. Os municípios que mais 
receberam esses migrantes foram Manaus (AM), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Dourados (MS) e 
Porto Alegre (RS), de um total de 608 municípios espalhados por todo o Brasil. Além do ponto 
de partida e o destino final que recebe este contingente, são também estabelecidas casas de 
passagem em pontos geográficos intermediários, permitindo o recebimento e acolhimento de 
venezuelanos por um curto período de tempo. 

GRÁFICO 7 — MUNICÍPIOS BRASILEIROS QUE MAIS RECEBERAM VENEZUELANOS PELO 
PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO (ABRIL DE 2018 ATÉ SETEMBRO DE 2020)
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Fonte: BRASIL; OIM (2020)

11 O arcabouço normativo e institucional da Operação pode ser encontrado de forma detalhada em: https://www.gov.br/acolhida/base-legal/

https://www.gov.br/acolhida/base-legal/
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Ademais, ainda de acordo com o supracitado relatório, pode-se notar que os venezuelanos 
que se interiorizam são majoritariamente do sexo masculino e maiores de 18 anos, sendo 
que a grande maioria (87%) desses migrantes e refugiados viajam em grupos familiares (13% 
viajando sozinhos). 

Hoje, o número de venezuelanos com registro ativo no Brasil é razoavelmente expressivo, com 
forte presença na Região Norte e relativa presença nas Regiões Sudeste e Sul.

TABELA 6 — IMIGRANTES DA VENEZUELA COM REGISTROS ATIVOS (REGISTRO NACIONAL 
MIGRATÓRIO – RNM) NO BRASIL, SEGUNDO GRANDES REGIÕES, 2000 - MARÇO DE 2020

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
-Oeste

Sem identifi-
cação / Sem 
informação 
/ Residência 
no exterior

Total

2000 20 9 162 11 6 - 208

2001 11 5 140 17 3 - 176

2002 11 6 150 17 6 - 190

2003 26 12 210 16 9 - 273

2004 24 12 182 25 14 - 257

2005 25 15 232 26 3 4 305

2006 13 18 255 19 10 - 315

2007 28 46 298 28 4 2 406

2008 19 28 319 22 13 - 401

2009 68 51 428 38 13 2 600

2010 47 45 503 51 16 16 678

2011 58 51 686 66 20 13 894

2012 58 67 714 80 20 17 956

2013 26 59 755 66 18 11 935

2014 110 93 675 158 55 20 1.111

2015 171 101 485 161 38 9 965

2016 201 100 476 124 35 7 943

2017 5.169 226 940 416 142 1 6.894

2018 26.225 773 2.655 1.916 649 27 32.245

2019 70.874 1.533 6.200 7.592 3.507 122 89.828

Janeiro a 
Março de 
2020

17.728 389 1.757 2.970 1.020 59 23.923

Total 2000 
-Março / 
2020

120.912 3.639 18.222 13.819 5.601 310 162.503

Nota: As informações apresentadas na tabela consideram apenas os registros de imigrantes da Venezuela com a informação sobre município de residência 
disponível. O total de registros para o Brasil apresentado nos indicadores seguintes levam em consideração o montante de registros para esses imigrantes 

no SISMIGRA no período destacado. 
Fonte: BAENINGER et al. (2020)
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O processo de interiorização foi também fundamental para a diminuição da pressão econômica 
e social que ocorria no estado de Roraima. Melhores perspectivas econômicas ainda são o 
principal motor para a interiorização de venezuelanos em diversas cidades brasileiras, já 
tendo a Operação Acolhida patrocinado a emissão de mais de 89 mil Carteiras de Trabalho 
para venezuelanos (BRASIL, Casa Civil, 2020).

A título exemplificativo, anteriormente à Operação Acolhida, o perfil dos migrantes já refletia 
uma razoável dificuldade deste contingente de acessar o mercado de trabalho brasileiro, 
principalmente formal e de altos salários. Uma pesquisa (CNIg, 2017) demonstrou que 60% 
dos venezuelanos possuía alguma atividade remunerada, sendo somente 28% formalmente 
empregados. Ademais, a maioria deste contingente atuava no comércio (37%), seguido por 
serviço de alimentação (21%) e construção civil (13%). Quantos aos salários, esta foi a situação 
que se deparou:

GRÁFICO 8 — QUANTO RECEBEM OS VENEZUELANOS COM ATIVIDADE REMUNERADA POR MÊS?
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Fonte: CNIg (2017)

Em suma, a Operação Acolhida reforça o compromisso humanitário do Brasil na seara 
migratória e de refúgio, possuindo papel fundamental no ordenamento, acolhimento e 
interiorização dos migrantes e refugiados venezuelanos. E, para o sucesso da iniciativa, tem se 
mostrado essencial a participação plural não só das instâncias governamentais, mas também 
da cooperação com a sociedade civil, as instituições do sistema de justiça e segurança pública 
e os organismos internacionais. 

Este capítulo apresentou o contexto e as principais características do fluxo migratório 
venezuelano para o Brasil, o perfil dos migrantes e refugiados que aqui ingressaram e a 
respectiva resposta humanitária brasileira. Diante disso, no capítulo 4, serão abordadas as 
possíveis vulnerabilidades para tráfico de pessoas encontradas neste contexto e as perspectivas 
de resposta do sistema de justiça brasileiro.
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4.1 Vulnerabilidades e tráfico de pessoas
O tráfico de pessoas é um crime que ocorre, muitas vezes, devido a situações de vulnerabilidades 
vivenciadas por pessoas, que, normalmente, as impulsiona a aceitar propostas e ofertas, 
sujeitando-as a condições exploratórias. Neste sentido, o conceito de vulnerabilidade é crucial 
para o entendimento do crime de tráfico de pessoas. Assim, de acordo com o “Documento 
Temático: O Abuso de uma Posição de Vulnerabilidade e outros ‘Meios’ no âmbito da Definição 
de Tráfico de Pessoas”: 

No contexto do tráfico, “vulnerabilidade” é geralmente usada para 
referir-se a fatores inerentes, ambientais ou contextuais que aumentam a 
suscetibilidade de um indivíduo ou grupo a serem traficados. Esses fatores, 
que são consensuais, incluem violações dos direitos humanos, como a 
pobreza, a desigualdade, a discriminação e a violência de gênero – todos os 
quais contribuem para a criação de privação econômica e condições sociais 
que limitam a escolha individual e tornam mais fácil para os traficantes e 
exploradores a operação (UNODC, 2012).

Em estudo publicado recentemente (HEALY, 2019), constatou-se que as vulnerabilidades podem 
ser diferenciadas em três grupos: pessoais, contextuais e situacionais. As vulnerabilidades pessoais 
estão relacionadas à idade, gênero ou a existência de alguma incapacidade, portanto são 
características que, geralmente, não são passíveis de mudança. É importante ressaltar que essas 
características não constituem uma vulnerabilidade definitiva ao tráfico – são as situações que 
afetam certos grupos, em certos contextos, como mulheres, meninas e crianças desacompanhadas. 
Já as vulnerabilidades contextuais podem ser o resultado de certa política pública, como por 
exemplo a imposição de barreiras ao mercado laboral para migrantes e refugiados. Mudanças de 
políticas públicas podem significativamente alterar o quadro de vulnerabilidade de um sujeito. 
Por fim, as vulnerabilidades situacionais são caracterizadas por se tratar de eventos na vida de 
uma pessoa, como uma doença, gravidez, conflitos armados. Ainda que estas vulnerabilidades 
não possam ser evitadas, é necessário oferecer suporte e mecanismos de resiliência para que as 
pessoas não sejam drasticamente afetadas por estas situações. 

O Protocolo de Palermo enumera o “abuso da situação de vulnerabilidade” como um dos 
“meios” que caracteriza, juntamente com a “ação” e a “finalidade exploratória”, o crime de 
tráfico de pessoas no Artigo 3(a). A Lei nº 13.344/16, no entanto, omitiu o termo “situação de 
vulnerabilidade” e manteve apenas a palavra “abuso”, deixando, portanto, para o aplicador da 
lei interpretar as incontáveis situações de abuso que podem ocorrer quando da configuração 
do tipo penal. 

Ressalta-se, entretanto, que o tema sobre abuso de situação de vulnerabilidade foi expressamente 
consagrado, em 2016, em sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 
Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil (ICMPD, 2020a). No texto da sentença que 
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condenou o Estado brasileiro pela violação de diversos artigos da Convenção Americana, e 
em particular do art. 6º (proibição de escravidão e servidão), ressalta-se particular referência à 
vulnerabilidade das vítimas. O juiz afirmou as seguintes características dos trabalhadores:

a) eles se encontravam em uma situação de pobreza; b) provinham das 
regiões mais pobres do país, com menor desenvolvimento humano e 
perspectivas de trabalho e emprego; c) eram analfabetos e tinham pouca 
ou nenhuma escolarização. Essas circunstâncias os colocavam em uma 
situação que os tornava mais suscetíveis de serem aliciados mediante falsas 
promessas e enganos.12 

A condição migratória traz particular vulnerabilidade para a maioria das pessoas que 
empreendem um deslocamento internacional. No contexto da mobilidade regional venezuelana, 
a maior vulnerabilidade se explica pela precariedade dos percursos e dos meios de transporte, 
pela fragmentação familiar e a consequente perda de vínculos afetivos e proteção durante 
o caminho, pela falta de documentos de identidade, pela irregularidade migratória em 
determinados casos, pela falta de acesso ao mercado laboral, entre outros fatores (OIM, 2020a). 

Um dos objetivos do questionário de pesquisa era capturar a percepção dos profissionais 
sobre as situações de vulnerabilidades dos migrantes assistidos. Identificar vulnerabilidades 
como eventuais indicadores é tarefa essencial para a prevenção do tráfico de pessoas e a 
adequada assistência da vítima. Para tanto, três perguntas foram desenvolvidas no âmbito do 
questionário, envolvendo os seguintes pontos: a) vulnerabilidades pessoais; b) vulnerabilidades 
contextuais e situacionais; c) fatores protetivos e de resiliência que poderiam diminuir as 
vulnerabilidades e riscos para tráfico de pessoas. Os respondentes poderiam citar, dentre as 
alternativas propostas, até quatro opções por pergunta. 

GRÁFICO 9 — GRUPOS REFUGIADOS E MIGRANTES 
QUE SE ENCONTRAM EM MAIOR RISCO DE TRÁFICO 
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116 (95,08%)Mulheres

98 (80,33%)Crianças e adolescentes desacompanhados ou separados

81 (66,39%)Crianças e adolescentes 

67 (54,92%)População LGBTQ

43 (35,25%)Indígenas

37 (30,33%)Homens

24 (19,67%)Negros e pardos

8 (6,56%)Idosos

7 (5,74%)Outros

7 (5,74%)Pessoas com deficiência

Dentro dos grupos refugiados e migrantes que chegam em seu país/estado, particularmente 
venezuelanos, quem você consideraria que se encontra em maior risco de ser vítima de tráfico?

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)

12 Sentença do caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde vs. Brasil, p. 88. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_318_por.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_por.pdf
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GRÁFICO 10 — FATORES DE RISCO E VULNERABILIDADE EXTERNOS DOS REFUGIADOS E 
MIGRANTES VENEZUELANOS
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104 (85,25%)Não ter trabalho ou emprego

81 (66,39%)Não ter acesso à moradia e à alimentação

80 (65,57%)Falta de acesso à informação

63 (51,64%)Não ter acesso a serviços de assistência social, educação e saúde

61 (50%)Não falar português

49 (40,16%)Estar isolado, sem grupo familiar

36 (29,51%)Falta de escolaridade

6 (4,92%)Outros

5 (4,1%)Residir em áreas remotas/rurais

3 (2,46%)Residir em áreas urbanas

Quais são os fatores de risco e vulnerabilidade externos dos refugiados e migrantes venezuelanos 
que chegaram em seu país/estado e que aumentam o risco para tráfico de pessoas?

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)

GRÁFICO 11 — FATORES PROTETIVOS E DE RESILIÊNCIA DOS REFUGIADOS E MIGRANTES 
VENEZUELANOS
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94 (77,05%)Ter acesso à informação

92 (75,41%)Ter trabalho ou emprego

79 (64,75%)Acesso a serviços de assistência social, educação e saúde 

68 (55,74%)Acesso à moradia e à alimentação

49 (40,16%)Estar em grupo familiar

41 (33,61%)Falar o português

3 (2,46%)Ser branco

40 (32,79%)Possuir certa escolaridade

2 (1,64%)Ser homem

11 (9,02%)Ser adulto

1 (0,82%)Ser mulher

4 (3,28%)Ter boa saúde

1 (0,82%)Residir em áreas urbanas

3 (2,46%)Outros

0 (0%)Residir em áreas / rurais

Quais são os fatores protetivos e de resiliência dos refugiados e migrantes venezuelanos (que 
chegaram em seu país/estado) que podem reduzir o risco para tráfico de pessoas?

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)
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A partir dos resultados da pesquisa, é possível dizer que, para a grande maioria dos profissionais, 
as seguintes características pessoais indicariam uma maior situação de vulnerabilidade: 
mulheres; crianças e adolescentes desacompanhados ou separados; crianças e adolescentes; 
população LGBTQIA+. Por outro lado, os seguintes fatores foram apontados como os principais 
indicadores de vulnerabilidades extrínsecos à pessoa: não ter trabalho ou emprego; não ter 
acesso à moradia e à alimentação; falta de acesso à informação; não ter acesso a serviços de 
assistência social, educação e saúde. 

A muitas vulnerabilidades é possível responder com o aumento da resiliência do indivíduo 
e até mesmo com a implementação de quadros protetivos para a pessoa em questão. As 
vulnerabilidades contextuais (por exemplo, não ter acesso à moradia) e situacionais (por 
exemplo, não falar o português) podem ser contornadas por meio de políticas públicas e 
ações institucionais eficazes. Em outras palavras, é necessária uma resposta do Estado. Os 
principais fatores apontados pelos respondentes para que uma pessoa esteja menos propensa 
a se tornar uma vítima de tráfico de pessoas são: ter acesso à informação; ter trabalho ou 
emprego; acesso a serviços de assistência social, educação e saúde; acesso à moradia e à 
alimentação. 

Neste sentido, percebe-se que a grande maioria dos respondentes apontou para fatores 
protetivos e de resiliência que dizem respeito a vulnerabilidades contextuais e situacionais 
– ou seja, há um entendimento de que é necessário um esforço coletivo para a mitigação de 
vulnerabilidades dos migrantes e potenciais riscos para o tráfico de pessoas. 

É essencial entender vulnerabilidades e riscos da pessoa migrante para o tráfico de pessoas 
a fim de melhorar atuações – seja na prevenção do fenômeno, na assistência à vítima ou na 
resposta do sistema de justiça. 

4.2 A resposta das instituições do sistema de justiça 
O Brasil possui um sistema de justiça complexo, vez que obedece a competências federativas 
e, igualmente, a uma especialização temática. Por um lado, há um sistema de justiça estadual, 
composto por tribunais, ministérios públicos, polícias civis e defensorias públicas estaduais.13 
Por outro lado, há o sistema de justiça federal, composto por instituições equivalentes no 
nível federal. Em nível nacional, com vistas a fiscalizar e orientar as ações dos tribunais e 
dos ministérios públicos de todo o país, existem o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – o 
principal órgão do Judiciário brasileiro – e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
– o principal órgão dos Ministérios Públicos. 

13 Inclui-se, igualmente, neste compartimento, o sistema de justiça do Distrito Federal. 
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Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

O CNJ é um órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília. Sua atuação abarca todo o território 
nacional e tem como finalidade precípua garantir o controle, fiscalização, aperfeiçoamento e 
transparência administrativa e processual do sistema judiciário brasileiro, visando sua efetividade e 
unidade. Este órgão possui competência para, dentre outras coisas, zelar pela autonomia do Poder 
Judiciário e pelo cumprimento de suas normas éticas, definir planejamentos estratégicos e programas 
de avaliação, executar políticas judiciárias, receber reclamações contra membros ou órgãos deste 
Poder, julgar processos disciplinares, etc.
Site: https://www.cnj.jus.br/

O CNMP, de forma análoga ao CNJ, visa realizar orientação, controle e fiscalização administrativa, 
financeira e disciplinar dos Ministérios Públicos e de seus membros. Possui competência para, dentre outros 
quesitos, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, apreciar a legalidade dos 
atos administrativos praticados neste âmbito, receber reclamações e aplicar sanções, rever processos 
disciplinares, propor providencias sobre a situação do MP e as atividades do Conselho, etc.
Site: https://www.cnmp.mp.br/portal/ 

Para além dessa especial divisão de competências federal e estadual, o Brasil conta com uma 
justiça especializada: a Justiça do Trabalho – que atua em simetria com o Ministério Público 
do Trabalho (MPT). Esta justiça especializada visa tratar de casos relacionados ao mundo do 
trabalho, incluindo questões de exploração laboral e condições análogas à de escravo. 

Assim, no Brasil, em matéria de tráfico de pessoas, a resposta do sistema de justiça pode ser 
criminal e/ou cível-trabalhista, a depender da natureza da denúncia ou do pleito em questão. 
Para todos os fins, é importante salientar que todas as instituições do sistema de justiça têm o 
dever de trabalhar de forma coordenada, sendo possível acionar ambas a justiça criminal e a 
justiça trabalhista em um mesmo caso – elas não são excludentes, mas, sim, complementares. 

Justiça criminal 

As principais finalidades de tráfico de pessoas tipificadas pelo Código Penal – exploração sexual, 
exploração laboral, servidão, adoção ilegal e remoção de órgãos – devem ser investigadas e 
processadas pelas instituições do sistema de justiça, respeitando as garantias do investigado/
acusado/réu e assegurando os direitos da vítima. 

Falar em resposta da justiça criminal em tráfico de pessoas é esbarrar em, pelo menos, dois 
obstáculos: a subnotificação de casos e a parca produção e divulgação de dados nesta área 
no país. Dito isto, dados quantitativos puderam ser recuperados em determinados relatórios 
nacionais e regionais, e informações puderam ser obtidas por meio dos questionários de pesquisa. 

Entre janeiro de 2011 e junho de 2019, o canal de denúncia de violações de direitos humanos do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Disque 100) recebeu 683 denúncias 
de tráfico de pessoas cujas vítimas eram crianças e adolescentes. Considerando todas as faixas 
etárias, foram registradas 159 denúncias apenas em 2018 (GARCIA, 2020).

Segundo o Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas do UNODC 2018, entre 2014 e 2016, 
foram investigados 177 casos de tráfico de pessoas no Brasil, enquanto o número de pessoas 
investigadas, detidas ou acusadas no mesmo período foi de 235. O relatório informa que no 
ano de 2014 um total de 39 pessoas foram condenadas pelo crime de tráfico de pessoas – 31 
homens e 8 mulheres (UNODC, 2018). 

https://www.cnj.jus.br/
https://www.cnmp.mp.br/portal/
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De acordo com o último Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2020 do UNODC, 24 brasileiros 
foram condenados, em 2018, pelo crime de tráfico de pessoas em oito países, sendo a França o país 
que condenou a maior parte desse número: 12 nacionais do Brasil. Os demais países são Holanda 
(3), Luxemburgo (3), Panamá (2), Argentina (1), Bélgica (1), Espanha (1) e Japão (1). Esses números 
demonstram que brasileiros estão envolvidos em tráfico transnacional de pessoas, indicando que 
as instituições de justiça e segurança pública devem cooperar cada vez mais (UNODC, 2021).

É patente o desafio das instituições do sistema de justiça criminal em melhor articular 
investigações e persecuções nesta área – e também coletar e sistematizar dados e 
informações. Em diagnóstico realizado em nível regional, a OIM sustenta, em particular para 
o caso brasileiro, que as instituições afirmam haver uma brecha entre as denúncias e os casos 
formalizados, e que:

Por uma parte, há a necessidade de um estudo analítico das denúncias 
para ter certeza dos dados com os quais trabalha porque, às vezes, uma 
ligação telefônica ao disque-denúncia é identificada como uma denúncia, 
mas se uma pessoa ligou três vezes, contabiliza-se como três denúncias, 
duplicando ou triplicando os dados. Ainda que haja uma superestimação, 
os atores entrevistados concordam que o crime de tráfico de pessoas 
é, em geral, subnotificado, pois uma outra situação recorrente é quando 
a denúncia passa a investigação policial, os agentes necessitam provas 
documentais para judicializar o processo, portanto, em muitos casos, este 
não segue em frente por não haver informação suficiente para ser iniciado 
(OIM, 2020a). 

Se a dificuldade em identificar e processar casos de tráfico de pessoas é visível em relatórios 
produzidos, este desafio foi notado igualmente no âmbito desta pesquisa. O questionário 
buscava saber se os respondentes conheciam algum caso de tráfico de pessoas que envolvesse 
venezuelanos e 73% das pessoas afirmaram negativamente à questão. 

GRÁFICO 12 — CONHECIMENTO SOBRE INVESTIGAÇÃO, PROCESSO OU DECISÃO JUDICIAL 
ENVOLVENDO REFUGIADO OU MIGRANTE VENEZUELANO

Você conhece alguma investigação, processo ou decisão judicial cuja vítima de tráfico e/ou 
exploração seja um refugiado ou migrante venezuelano?

27%

73%

33

89

SimNão

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)
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Em termos gerais, os respondentes não tiveram dificuldade em citar notícias de exploração 
que envolvesse venezuelanos no Brasil. Contudo, referências a casos específicos de tráfico 
de pessoas contra esta população foram consideravelmente menos reiteradas, tendo sido 
indicado que nem sempre seus elementos caracterizadores se fazem tão claros, e, muitas vezes, 
as próprias autoridades não possuem experiência necessária para enquadrar o caso como 
tráfico de pessoas. Mesmo assim, algumas situações de tráfico foram citadas. Nestes casos, as 
finalidades exploratórias mais presenciadas pelos respondentes foram de exploração laboral 
(principalmente serviço doméstico, quando mulheres, e exploração laboral rural, quando 
homens), exploração sexual, adoção ilegal de recém-nascidos (especialmente em Roraima), 
casos de mulas de tráfico de drogas, mendicância forçada, e casamento servil.14

GRÁFICO 13 — FINALIDADES EXPLORATÓRIAS MAIS RECORRENTES CONTRA A POPULAÇÃO 
REFUGIADA E MIGRANTE VENEZUELANA

Referente a situação de exploração e tráfico de pessoas em seu país/estado, quais são, na sua visão, as finalidades 
exploratórias mais recorrentes contra a população refugiada e migrante venezuelana?

107 (87,7%)

Exploração laboral

125
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50

25

0

85 (69,67%)

Exploração sexual

45 (36,89%)

Servidão

16 (13,11%)

Adoção ilegal

10 (8,2%)

Remoção de órgãos

9 (7,38%)

Outros

Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)

Quanto aos métodos utilizados pelos perpetradores do tráfico de pessoas contra os 
venezuelanos, este pode variar em relação a cada modalidade do crime. Contudo, de uma 
forma geral, observou-se que os aliciadores, frequentemente, utilizam a internet de forma 
disseminada para ofertar anúncios de trabalho e cooptar as vítimas, incluindo redes sociais, 
aplicativos e contato direto via Whatsapp. Ademais, os respondentes também pontuaram que 
muitas vezes o aliciamento se dá por meio dos próprios parentes, vizinhos e pessoas próximas 
das vítimas.

 Além disso, as respostas indicaram que, no Brasil, grande parte do aliciamento das vítimas 
venezuelanas também se dá de forma pessoal e informal por meio de “conhecidos de 
conhecidos” ou mesmo de desconhecidos (olheiros) em pontos de forte concentração de 
migrantes. Neste último caso, citou-se como exemplo bairros onde se localizam hotéis 
próximos da rodoviária da Barra Funda, em São Paulo, típica localização dos migrantes na 
cidade. Quanto à nacionalidade dos traficantes, identificou-se que esta é majoritariamente 
de brasileiros. Entretanto, não se excluiu a atuação de perpetradores deste crime que são 
também migrantes, advindos do mesmo país ou de país diverso do das vítimas.

14 As três últimas modalidades mencionadas não estão expressamente tipificadas pelo Artigo 149-A do Código Penal. 
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As instituições, cada vez mais, empreendem esforços para melhor investigar e processar 
este crime. A Defensoria Pública da União (DPU), com o apoio do UNODC, empreendeu 
levantamento, sistematização e análise de casos sobre o tráfico de pessoas e contrabando de 
migrantes atendidos pela instituição entre 2013 e 2017. A partir da análise de 84 Procedimentos 
de Assistência Jurídica (PAJs), depreendeu-se que 58,3% dos processos tinham pretensão 
relacionada ao tráfico de pessoas; 13,1% a trabalho escravo; 14,3% tráfico de pessoas e 
trabalho escravo; 8,3% sequestro internacional de crianças; e 6% outros tipos de violações 
de direito. O estado de São Paulo se destacou por possuir a maior quantidade de PAJs nas 
pretensões analisadas. Quanto às vítimas, foram identificadas 507 vítimas, das quais 370 eram 
mulheres, representando 73% do total. Quanto aos acusados, foram identificadas 151 pessoas. 
Observa-se que a nacionalidade mais frequente dos criminosos é brasileira – 38 brasileiros 
identificados dos 84 registros realizados (DPU; UNODC, 2020). 

A título de conhecimento sobre investigações, processos e decisões concretas relativas a 
casos de tráfico de pessoas especificamente envolvendo venezuelanos, notou-se que os 
respondentes tiveram dificuldade para indicar tais dados. Isto porque, ora simplesmente não 
tinham conhecimento (caso mais recorrente), ora os casos conhecidos não avançaram para 
o patamar de inquérito ou denúncia, e ora os processos conhecidos eram sigilosos. Contudo, 
alguns respondentes conseguiram citar investigações e processos com seus respectivos 
números de referência,15 um deles servirá como estudo de caso no capítulo 6. Também 
foram citados relatórios de fiscalização laboral, onde elementos de tráfico de pessoas foram 
claramente identificados em alguns casos.

Justiça trabalhista 

Primeiramente, é necessário compreender que o trabalho escravo é tipificado na legislação 
brasileira desde 1940. Após alteração legislativa em 200316, o Art. 149 do Código Penal 
caracteriza o trabalho escravo como “reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer 
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto”. Já o Art. 149-A, II especifica o tráfico de 
pessoas com a finalidade de submissão a trabalhos em condições análogas à de escravo. 

Dito isto, é perceptível a dificuldades das autoridades responsáveis pela investigação e 
processamento dos crimes relacionados à exploração do trabalho em diferenciar os dois tipos 
penais – e também, enquadrar casos específicos de tráfico de pessoas. 

O Ministério Público do Trabalho e a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da 
Economia são os dois principais órgãos que atuam na seara investigativa e processual de casos 
de exploração laboral no país. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) é instrumento 
essencial na fiscalização de situações de explorações extremas e no resgate de trabalhadores 
no Brasil – em áreas rurais e urbanas. A coordenação do GEFM está a cargo da Divisão de 

15 Nesse sentido, foram indicados um inquérito policial sobre venezuelanos suspeitos de traficar deficientes auditivos da Venezuela 
para mendicância forçada no Rio (nº 5008830-94.2020.4.02.5101, acessível no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região); 
uma investigação na Bahia sobre tráfico para exploração laboral em um parque de brinquedos (https://www.folhaestado.com/pf-resgata-
venezuelanos-submetidos-a-condicao-analoga-a-de-escravo/); um processo judicial sobre tráfico para exploração laboral em andamento em 
Ilhéus (nº 10019833-83.2020.4.01.33.11); e um inquérito policial em trâmite em São Paulo (nº 5005368-63.2020.4.03).

16 Redação alterada pela Lei n. 10.803/2003. 

https://www.folhaestado.com/pf-resgata-venezuelanos-submetidos-a-condicao-analoga-a-de-escravo/
https://www.folhaestado.com/pf-resgata-venezuelanos-submetidos-a-condicao-analoga-a-de-escravo/
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Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE) da Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho, que atua de maneira coordenada com outras instituições, como a Polícia Federal, 
a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e, 
claro, o Ministério Público do Trabalho. 

Segundo publicação da ONG Repórter Brasil, os trabalhadores “escravos” costumam ser 
homens e jovens, pois as atividades em que são empregados exigem força física. Há uma 
estimativa que 95% sejam homens e 83% têm entre 18 e 44 anos. No período de 1995 a 2016, 
constatou-se que os principais estados cujos resgates foram realizados foram: Pará, Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais e Maranhão (REPÓRTER BRASIL, 2017). Estes dados geográficos 
inferem a natureza rural da grande maioria dos resgates de trabalhadores. No entanto, é 
importante ressaltar a crescente urbanização de diversas explorações laborais nos grandes 
centros brasileiros. 

A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho divulgou relatório sobre sua atuação no período de 
1995 a 2018, informando que o GEFM já resgatou mais de 55 mil trabalhadores em condições 
de trabalho escravo, assim como assegurou mais de 108 milhões de reais aos trabalhadores 
a título de salários, rescisões e multas.17 Trata-se de trabalho escravo, tipificado pelo Art. 149 
do Código Penal. A partir da promulgação da Lei 13.344, em outubro de 2016, que incluiu 
o Art. 149-A, II como tráfico de pessoas para fins de exploração laboral, o GEFM passou a 
contabilizar separadamente os casos de pessoas resgatadas que foram traficadas para fins de 
exploração laboral. 

Para fins específicos desta pesquisa, por meio da Lei de Acesso à Informação, o DETRAE 
disponibilizou oito Relatórios de Fiscalização que envolviam trabalhadores venezuelanos no 
período de 2017 a 2020. Percebe-se que hoje a distinção dos tipos penais (Artigos 149 e 149-
A, II) é feita de maneira mais clara, vez que o tipo para tráfico de pessoas foi mencionado em 
vários relatórios. No entanto, há casos em que os elementos qualificadores para a configuração 
de tráfico de pessoas não estão claros. De toda forma, é visível o incremento das situações 
de tráfico de pessoas para exploração laboral em populações migrantes venezuelanas nos 
últimos anos. 

As vítimas venezuelanas resgatadas nestas oito operações do GEFM foram 26 homens, 4 
mulheres e 1 menina. Das oito operações, seis foram realizadas em Roraima, uma em Rondônia 
e uma na Bahia. É bastante importante o trabalho realizado pelas autoridades do Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel porque as equipes podem chegar em áreas remotas no país e 
trabalhar em sistema de mutirão. Infelizmente, devido às restrições da pandemia COVID-19, 
as operações foram temporariamente suspensas no primeiro semestre de 2020. No entanto, 
a atuação voltou gradualmente em agosto de 2020 e espera-se que haja mais operações com 
o gradual relaxamento das restrições da pandemia em todo o país, momento em que agentes 
poderão trabalhar em segurança.18 

Especificamente em Roraima, no período de 2009 a 2019 (FAGUNDES, 2019), o Grupo 
Móvel resgatou 91 trabalhadores em condição análoga à de escravo. Desse total, 19 eram 
venezuelanos, o que corresponde a 1/5 das vítimas identificadas no estado. Nesse período, 
16 empregadores foram responsabilizados pela prática de exploração de trabalho escravo. 
Desse total, oito exploravam ao menos um migrante venezuelano como vítima. Assim sendo, é 

17 https://sit.trabalho.gov.br/radar/ 

18 Uma tabela resumindo as principais informações de cada Relatório de Fiscalização poderá ser encontrada no Anexo III. 

https://sit.trabalho.gov.br/radar/
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possível afirmar que metade dos casos de exploração de trabalho em Roraima teve como vítima 
pelo menos um migrante venezuelano. Considerando que o primeiro caso de venezuelano em 
Roraima data de 2017, infere-se que o enorme número de casos repouse em um curtíssimo 
período de tempo. Um outro fator relevante é o nível de escolaridade dos venezuelanos 
resgatados em Roraima. Enquanto a maioria dos trabalhadores resgatados no Brasil possui 
apenas até o 5º ano incompleto, a maioria da amostra de venezuelanos resgatados possui 
ensino médio completo. Este é importante fator diferencial: o alto nível de escolaridade dos 
venezuelanos que estão sendo subjugados a trabalho escravo na região (FAGUNDES, 2019).

O questionário de pesquisa indagou aos respondentes sobre os setores da economia em que 
eles acreditavam que houvesse mais casos de exploração e tráfico de pessoas envolvendo 
venezuelanos. As respostas foram variadas e foram identificados os seguintes setores 
econômicos: construção civil; lavouras e fazendas; agronegócio, agricultura e agropecuária de 
baixa produtividade e especialização; trabalho doméstico; indústria têxtil; costura; trabalhos 
e serviços manuais; atendimento ao público; frigoríficos; transporte; restaurantes e bares; 
comércio ambulante informal; produção de carvão; serviços de prostituição. O questionário 
deu a oportunidade de apontar determinados setores, sendo que os dois mais apontados pelos 
respondentes foram o trabalho doméstico e a agricultura/fazendas familiares. 

GRÁFICO 14 — SETORES DA ECONOMIA FORMAL OU INFORMAL ONDE VENEZUELANOS 
PODERIAM ESTAR SENDO EXPLORADOS

Quais são, pela sua experiência, os setores da economia formal ou informal onde venezuelanos 
poderiam estar sendo explorados?
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Fonte: Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC (Anexo I)

Por fim, a pesquisa buscou entender os desafios enfrentados pelos profissionais que atuam na 
assistência à vítima de tráfico de pessoas e/ou na persecução do crime, especialmente quando 
se trata de vítima migrante. 

Os desafios apontados na área de assistência e referenciamento de vítimas se pautaram, 
de forma geral, na necessidade de garantir abrigo e proteção integrada às vítimas, que se 
encontram distantes das redes de apoio e, portanto, extremamente vulneráveis social e 
economicamente. Apontou-se, também, para a falta de articulação em políticas públicas de 
proteção social, incluindo formas de acesso a meios de vida após o resgate da vítima.
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Quanto à persecução penal, os respondentes indicaram uma série de dificuldades, que incluem: 

(i) invisibilidade da vítima de tráfico, provavelmente devido às poucas denúncias recebidas e/
ou informações desencontradas; 

(ii) deficiência do sistema de justiça e de segurança pública em identificar os casos de tráfico; 

(iii) falta de pessoas e/ou unidades especializadas das instituições para enfretamento ao 
tráfico; 

(iv) deficiência de integração e cooperação entre órgãos governamentais e também entre tais 
órgãos e organizações da sociedade civil em matéria de coleta e sistematização de dados;

(v) dificuldade de investigação e punição dos criminosos pertencentes aos altos escalões da 
organização criminosa; 

(vi) dificuldade de produção de provas, uma vez que, especialmente no caso de migrantes e 
refugiados, as vítimas não permanecem no local para participar das oitivas;

(vii) morosidade do sistema de justiça; 

(viii) os canais de denúncia não são claros e eficientes; 

(ix) falta de assistência jurídica e de tradução para a ampla maioria dos migrantes em território 
nacional; 

(x) falta de sistema de proteção a vítimas, especialmente em Roraima.

O presente capítulo objetivou tratar das situações de vulnerabilidades (sejam contextuais, 
situacionais ou pessoais) dos migrantes venezuelanos para tráfico de pessoas. Assim, por 
meio de revisão bibliográfica e da análise dos dados extraídos da pesquisa realizada, pôde-
se melhor compreender quais fatores podem tornar uma pessoa mais ou menos vulnerável a 
se tornar uma vítima de tráfico de pessoas neste contexto. Em complementação, no seguinte 
capítulo será analisado um caso de tráfico de pessoas envolvendo uma migrante venezuelana 
julgado pela Justiça Federal no Ceará.
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Os fatos 19

Diante da crise econômica e política na Venezuela, Y. Z., então vendedora de sapatos, entrou 
no Brasil em maio de 2018 e aqui adquiriu o status de refugiada. Seu ingresso em território 
brasileiro se deu pela cidade fronteiriça de Pacaraima (Roraima), tendo posteriormente se 
mudado para a capital Boa Vista (Roraima) em busca de emprego. Nesta última cidade, foi 
acolhida por uma ONG local. 

A ONG foi contatada por telefone por E. Q., que informou seu interesse em contratar venezuelanas 
para atividades domésticas no Ceará, seu estado de residência, distante 5.000 km em carro de Boa 
Vista. Em seguida, a organização entrou em contato com Y. Z., informando sobre a possibilidade 
de emprego. Ficou acordado, assim, que Y. Z. prestaria serviços na casa de E. Q., na cidade de 
Russas (Ceará), recebendo a quantia de um salário mínimo. Firmado um “Termo de Aceitação de 
Proposta”, E. Q. pagou a viagem de avião de Y. Z., de Boa Vista (Roraima) até Fortaleza (Ceará), e 
a recebeu no aeroporto. Em seguida, as duas se dirigiram para cidade de Russas. 

Em Russas, Y. Z. desempenhou atividades domésticas por duas semanas, sem receber qualquer 
remuneração, sem ter sua CTPS assinada, e sem ter assinado um contrato de trabalho. Após 
esse período, E. Q. determinou que Y. Z. viajasse para Juazeiro do Norte (Ceará), onde ela 
passaria a trabalhar na casa da tia de E. Q., chamada C. O. 

Contudo, após chegar em Juazeiro do Norte, Y. Z. passou a trabalhar todos os dias da semana, 
sem direito a descanso, salário e assinatura de carteira/contrato. Sua jornada começava às 
6 horas da manhã, na residência de C. O. Após, ainda sem se alimentar, era levada por J. F. 
(esposo de C. O.) à chácara de E. Q. para limpar o terreno, sem acesso ao interior da casa. 
Como não tinha direito ao café da manhã, alimentava-se de mangas. Somente o almoço era-
lhe fornecido. Ao final do dia, era transportada de volta à casa de C. O., onde prosseguia com 
as atividades domésticas.

Além disso, Y. Z. estava sempre acompanhada de C. O. ou de J. F. Era mantida presa, sem 
acesso a celular ou qualquer meio de comunicação, não tendo como solicitar auxílio. Nem 
os vizinhos sabiam de sua existência. Ademais, os aliciadores davam escassas notícias de Y. Z. 
à ONG de Roraima, impedindo que ela entrasse em contato direto com a organização e não 
informando sobre seu paradeiro. 

Y. Z. dormia em rede, em um cômodo cheio de “tralhas” que era originariamente uma biblioteca. 
Seus pertences eram guardados em sacolas dispostas em um corredor da casa, tendo ela seus 
documentos retidos. Só podia fazer suas necessidades fisiológicas na chácara de E. Q. Sempre 
comia por último, e não tinha acesso à geladeira. Ademais, sofria constantes humilhações por 
parte de C. O., que afirmava que ela não sabia fazer nada e que seria deportada para seu país 
de origem. Embora não tenha sido agredida fisicamente, sofria violência psicológica e moral. 
Esta rotina se estendeu por cerca de três meses. 

19 As sentenças judiciais relativas a este caso podem ser encontradas no site da Justiça Federal do Ceará, disponível em: https://www.jfce.
jus.br/noticias/noticias/2967-jfce-condena-tres-pessoas-por-submeter-venezuelana-a-trabalho-analogo-ao-de-escravo-em-juazeiro-do-norte.
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Para além de Y. Z., havia uma moça brasileira que também trabalhava na casa de C. O. nas 
mesmas condições degradantes. Ademais, outra venezuelana também passou a trabalhar na 
casa de E. Q., em Russas.

Diante das condições degradantes em que vivia, Y. Z. conseguiu achar seus documentos 
escondidos na casa de C. O. De posse deles, e aproveitando ter sido eventualmente deixada 
sozinha para ser atendida em um posto de saúde, foi orientada a dirigir-se ao Ministério Público 
do Estado do Ceará em Juazeiro do Norte, onde relatou a situação a que foi submetida. Diante 
da gravidade dos fatos, foi solicitado o apoio da Polícia Civil do Estado, que se deslocou ao local 
onde Y. Z. era mantida em cárcere privado. No local, foram encontradas as roupas da vítima 
em sacolas e mochilas e foi constatada a situação precária do local. C. O. foi, então, presa em 
flagrante (prisão posteriormente convertida em preventiva). Foi também realizada busca e 
apreensão nos domicílios de C. O. e E. Q. Neste último, foram encontrados diversos documentos 
referentes à celebração de contratos de trabalho para a prestação de serviços domésticos 
entre E. Q. e migrantes de outros países, por exemplo Guiné Bissau. Ressalta-se que se tratava 
de pessoas vulneráveis em razão de sua condição migratória. Há indícios de que a condição 
migratória de Y. Z. foi motivo de interesse para seu aliciamento e consequente exploração. 

Y. Z. foi ouvida pela Promotoria da Cidadania, que estava também providenciando, por meio da 
assistência social do Município, abrigo e retorno de Y. Z. à Boa Vista. Era do interesse da vítima 
retornar imediatamente à Venezuela a fim de reencontrar seus familiares. 

A ação penal 

Diante disso, tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou 
ação penal em face de E. Q., C. O. e J. F., com incursão nos artigos 149-A, II e III; 148, § 2º; e 149, 
§1º, I e II, e § 2º, II; do Código Penal. 

Código Penal

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: 
(...)
§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico 
ou moral:

Art. 149 - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados 
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 
qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: 
 Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho; 
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais 
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. 
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 
(...)
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, 
mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: 
(...)
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo; 
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; 
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Em seguida ao recebimento da denúncia, o processo foi posteriormente desmembrado, mas 
foi julgado de forma conjunta. Os réus pugnaram pela sua absolvição e arguiram, dentre 
outros quesitos, não ter sido caracterizado o tráfico de pessoas, uma vez que as provas dos 
autos evidenciariam, no máximo, violações à legislação trabalhista. 

A sentença 

Após a instrução processual, foi estabelecido na sentença que E. Q. providenciou o transporte 
da vítima de Roraima para o Ceará, onde os réus reduziram Y. Z. à condição análoga à de 
escravo, cerceando sua liberdade de locomoção e a submetendo a trabalhos forçados, 
jornadas exaustivas, e a condições degradantes de trabalho. Diante disso, a ação do MP foi 
julgada parcialmente procedente, considerando C. O. e E. Q. incursas nas penas dos seguintes 
crimes:

  art. 149, §2º, II, do CP: Redução à condição análoga à de escravo, com causa de aumento por 
motivação relacionada à condição pessoal da vítima;

  art. 149-A, II, §2º, do CP: Tráfico de pessoas para fins de submissão a trabalho em condição 
análoga à escravidão, com causa de diminuição de pena por serem primárias e não 
integrarem organização criminosa.

Ademais, o réu J. F. foi condenado unicamente nas penas do art. art. 149, §2º, II, do CP, uma vez 
que não restou demonstrada sua participação no aliciamento e deslocamento da vítima. 

Neste ponto, destaca-se que o juiz teceu breves comentários sobre cada crime. Em relação 
do crime de tráfico, ressaltou que este é um crime antigo e universal, inclusive trazendo 
alguns dados estatísticos sobre o delito no Brasil e pontuando inovações trazidas pela Lei nº 
13.344/2016. Além disso, o juíz chegou a afirmar que, em se tratando de crimes praticados na 
clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor, especialmente quando corroborada 
pelos demais elementos de prova.

C. O. foi condenada em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e teve a perda 
da função em dois cargos públicos (de professora, ressalte-se) que exercia. E. Q. foi condenada 
em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial também fechado. Por 
fim, J. F. foi condenado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial 
semiaberto. Para todos também foram fixados dias-multa. 

Na data da sentença, todos os réus se encontravam em liberdade. Apesar de terem sido 
condenados, esta liberdade foi mantida. Isto porque, de acordo com o Código de Processo 
Penal brasileiro, se os requisitos para a prisão preventiva não forem cumpridos, o réu tem 
o direito de recorrer e aguardar uma decisão de segundo grau em liberdade - mesmo se 
condenado em primeiro grau.
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Diante dos dados coletados e analisados, pode-se chegar a algumas conclusões a respeito da situação 
relativa ao tráfico de pessoas em fluxos migratórios mistos no Brasil, em especial de venezuelanos:

1. O Brasil possui, hoje, um quadro normativo razoavelmente robusto relativo ao tema de 
refúgio e migração, bem como em tráfico de pessoas. Além disso, o país também vem 
progressivamente fortalecendo suas instituições para a aplicação dessa legislação.

2. São evidentes os avanços decorrentes dos esforços conjuntos dos entes governamentais, do 
sistema de justiça e de segurança pública, da sociedade civil e das organizações internacionais 
para a diminuição da pressão institucional e econômica em Roraima causada pelo fluxo 
venezuelano. Contudo, os venezuelanos que lá se encontram ainda possuem acentuada 
vulnerabilidade e dificuldades relacionadas a perspectivas laborais, sendo especialmente 
suscetíveis a casos de tráfico de pessoas. Ademais, com o fenômeno da interiorização, casos 
de tráfico decorrentes de tal fluxo começam a ser mais visualizados no restante do país.

3. O atual perfil do migrante e refugiado venezuelano que aqui ingressa é bastante diverso e 
marcado por uma acentuada vulnerabilidade econômica e social baseada em contextos 
pessoais, situacionais e contextuais. 

4.  Quanto ao fluxo migratório venezuelano, observou-se que o Brasil se configura como país 
de destino, mas também de trânsito. Os meios de transporte utilizados para chegar ao Brasil 
são majoritariamente por via terrestre (ônibus, carona ou mesmo a pé). Um ponto importante 
destacado foi que, quanto aos venezuelanos já subjugados ao tráfico de pessoas desde a origem, 
grande parte destes ingressam por meio de avião, normalmente custeados pelo perpetrador. 

5. Contudo, o impacto da COVID-19 no fluxo venezuelano foi substancial. Especialmente 
logo após o fechamento das fronteiras, o número de venezuelanos ingressantes reduziu 
consideravelmente, enquanto o ingresso irregular aumentou proporcionalmente. Esta 
situação, todavia, tende a normalizar com o passar do tempo.

6. No que concerne à dinâmica do crime de tráfico e as respostas das instituições de justiça 
e segurança, notou-se a subnotificação e invisibilidade do crime. A título exemplificativo, 
os resultados advindos dos questionários realizados indicam que a grande maioria dos 
respondentes (73%) não conheciam uma investigação, processo ou decisão judicial cuja 
vítima de tráfico e/ou exploração fosse um migrante venezuelano. Ademais, quanto aos 
setores da economia onde os venezuelanos poderiam estar sendo mais explorados, as 
respostas se basearam majoritariamente na seara do trabalho doméstico, seguido por 
agricultura e fazendas familiares, serviços, indústria e outros.

7. Quanto aos métodos utilizados pelos perpetradores contra venezuelanos, observou-
se que há uma forte atuação na internet com o objetivo de cooptar vítimas. Também foi 
indicada a existência de atuação de redes de tráfico em locais estratégicos onde há grande 
concentração de pessoas (terminais rodoviários, hospedarias, etc). Os relatos também 
indicam a existência de tráfico cometido de migrante contra migrante (muitas vezes de 
nacionalidade diferente). Contudo, indicou-se que o perpetrador é normalmente brasileiro. 

CONCLUSÕES
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1.  É imprescindível fomentar a denúncia de casos. Uma das possiblidades é criar e desenvolver 
meios para que a vítima migrante e/ou pessoa próxima denuncie a situação de tráfico ou 
exploração. Nesse quesito, algumas respostas indicaram a necessidade, especialmente 
na região Norte, de garantir mais informação a este público, de forma continuada. Tal 
informação poderia incluir a explicação sobre direitos e deveres, informações básicas 
sobre o tráfico de pessoas e os tipos de exploração existentes, etc. Contudo, a falta de 
conhecimento da situação de exploração não é a única razão para que o número de 
denúncias seja escasso. Respondentes indicaram que outras razões também incidem, como 
barreira linguística, medo de represálias e desconfiança na justiça. 

2.  Recomenda-se a promoção de capacitações contínuas das instituições em matéria de tráfico 
de pessoas. Ademais, é recomendável que as instituições estabeleçam serviços e unidades 
especializados em tráfico. Também, deve-se aprimorar a coordenação e cooperação com 
outros órgãos, instituições e organismos que tratam da matéria. 

3. Há grande dificuldade relacionada à produção de provas no caso de tráfico, especialmente 
no caso de migrantes. Desse modo, recomenda-se maior celeridade na produção antecipada 
de provas (oitiva em particular), uma vez que, muitas vezes, as vítimas retornam ao seu país 
de origem ou se mudam para outro local. Na questão das oitivas, ressaltou-se a grande 
necessidade da atuação de equipe multidisciplinares. 

4. Recomenda-se garantir e aprimorar mecanismos de proteção e assistência às vítimas de 
tráfico de pessoas, incluindo migrantes. Medidas protetivas e de reinserção social, tais 
como abrigo, assistência médica, assistência psicossocial e oportunidades de emprego são 
importantes para evitar a revitimização.

5. Quanto aos impactos da COVID-19, recomenda-se promover medidas protetivas com 
vistas a evitar a transmissão da doença entre o público atendido e os profissionais. Por fim, 
recomenda-se que os serviços de fiscalização e monitoramento de situações de exploração 
e tráfico não sejam integralmente desmobilizados.

RECOMENDAÇÕES
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Questionário Análise Situacional Tráfico de Pessoas UNODC20

Identificação do(a) entrevistado(a)

E-mail

Instituição

Tipo de instituição

[    ] Organização da sociedade civil
[    ] Governo
[    ] Instituições do sistema de justiça e de segurança pública
[    ] Organismos internacionais

Nome

Gênero
[    ] Masculino
[    ] Feminino

Cargo/função

Cidade e estado

Telefone

1. Sua organização possui uma unidade ou pessoas especializadas para tratar de casos de 
tráfico de pessoas? 

[    ] Sim
[    ] Não 

2. Caso afirmativo, e caso seja uma organização com presença em vários estados, em quais 
deles tais unidades e/ou pessoas especializadas prestam assistência direta? (Indicar os 
estados e/ou o Distrito Federal)

[    ] Acre
[    ] Alagoas
[    ] Amapá
[    ] Amazonas
[    ] Bahia
[    ] Ceará
[    ] Distrito Federal
[    ] Espírito Santo

20 No âmbito da plataforma R4V, o UNODC decidiu apoiar a OIM no mapeamento de organizações da sociedade civil que prestam 
atendimento e/ou assistência a (eventuais) vítimas de tráfico de pessoas. Nesse sentido, as primeiras seis perguntas do questionário 
foram realizadas com o intuito de melhor identificar o trabalho dessas organizações. Os respondentes estavam cientes dessa parceria 
com a OIM e que os resultados seriam compartilhados com esse organismo. 

ANEXO I
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[    ] Goiás
[    ] Maranhão
[    ] Mato Grosso
[    ] Mato Grosso do Sul
[    ] Minas Gerais
[    ] Pará
[    ] Paraíba
[    ] Paraná
[    ] Pernambuco
[    ] Piauí
[    ] Rio de Janeiro
[    ] Rio Grande do Norte
[    ] Rio Grande do Sul
[    ] Rondônia
[    ] Roraima
[    ] Santa Catarina
[    ] São Paulo
[    ] Sergipe
[    ] Tocantins

3. Também caso afirmativo, qual o tipo de atendimento prestado pela organização na 
assistência direta às vítimas de tráfico? (Marcar uma ou mais alternativas, sendo o caso).

[    ] Apoio psicossocial
[    ] Atendimento jurídico
[    ] Encaminhamento para outros serviços 
[    ] Apoio no retorno à cidade de origem / outra localidade
[    ] Investigação e/ou persecução penal (sistema de justiça)
[    ] Outro

Caso tenha respondido “Outro” na pergunta anterior, favor especificar.

4. Ainda em relação à Pergunta 1, caso sua organização tenha unidades ou pessoas 
especializadas em tráfico, tais unidades ou pessoas atendem algum grupo específico de 
vítimas de tráfico de pessoas? (Marcar uma ou mais alternativas).

[    ] Crianças e adolescentes
[    ] Crianças e adolescentes desacompanhados ou separados
[    ] Mulheres
[    ] Homens
[    ] População LGBTQ
[    ] Refugiados e migrantes
[    ] Outros
[    ] Não atende grupo específico

5. Caso não haja uma unidade ou profissionais especializados em tráfico de pessoas, a 
organização atua no eixo de prevenção? Ou presta assistência de outra forma a vítimas de 
tráfico? Especifique.
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6. Você conhece algum caso de tráfico de pessoas ou situação de exploração de algum 
refugiado ou migrante venezuelano? Poderia falar sobre o caso? Se você identificou um 
caso de tráfico de pessoas (venezuelano), saberia dizer quais foram as autoridades que 
intervieram para dar resposta ao caso, bem como o perfil da(s) vítima(s) e do(s) criminoso(s)?

7. Você saberia dizer possíveis rotas de refugiados ou migrantes venezuelanos que chegam ao 
Brasil (origem, trânsito, destino, meios de transporte utilizados)? 

8. Em seu país/estado, quais são os métodos de aliciamento, recrutamento e transporte mais 
utilizados em tráfico de pessoas? Estes métodos poderiam ser aplicados para venezuelanos? 
(ex. informal, anúncios formais de trabalho, internet, etc).

9. Você conhece alguma investigação, processo ou decisão judicial cuja vítima de tráfico e/ou 
exploração seja um refugiado ou migrante venezuelano?

[    ] Sim
[    ] Não 

10. Caso afirmativo, poderia relatar? (Favor indicar, quando possível ou sabível, o respectivo 
número de processo ou outros dados referenciadores.)

11. A partir da sua experiência, quais são os principais desafios na persecução penal e/ou 
assistência a vítimas em casos de tráfico de pessoas? Consideraria que estes mesmos 
desafios se aplicam a uma vítima refugiada ou migrante ou haveria desafios adicionais 
nestes casos?

12. Dentro dos grupos refugiados e migrantes que chegam em seu país/estado, particularmente 
venezuelanos, quem você consideraria que se encontra em maior risco de ser vítima de 
tráfico? Cite 4 grupos apenas. 

[    ] Crianças e adolescentes
[    ] Crianças e adolescentes desacompanhados ou separados
[    ] Mulheres
[    ] Homens
[    ] População LGBTQ
[    ] Idosos
[    ] Pessoas com deficiência 
[    ] Indígenas 
[    ] Negros e pardos
[    ] Outros

13. Quais são os fatores de risco e vulnerabilidade externos dos refugiados e migrantes 
venezuelanos que chegaram em seu país/estado e que aumentam o risco para tráfico de 
pessoas? Cite 4 fatores apenas. 

[    ] Falta de escolaridade
[    ] Falta de acesso à informação 
[    ] Não falar o português 
[    ] Não ter trabalho ou emprego
[    ] Estar isolado, sem grupo familiar 
[    ] Não ter acesso à moradia e à alimentação
[    ] Não ter acesso a serviços de assistência social, educação e saúde
[    ] Residir em áreas remotas/rurais
[    ] Residir em áreas urbanas 
[    ] Outros
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14. Quais são os fatores protetivos e de resiliência dos refugiados e migrantes venezuelanos 
(que chegaram em seu país/estado) que podem reduzir o risco para tráfico de pessoas? Cite 
4 fatores apenas. 

[    ] Possuir certa escolaridade
[    ] Ter acesso à informação 
[    ] Falar o português 
[    ] Ter trabalho ou emprego
[    ] Estar em grupo familiar
[    ] Acesso à moradia e à alimentação 
[    ] Acesso a serviços de assistência social, educação e saúde
[    ] Residir em áreas remotas/ rurais
[    ] Residir em áreas urbanas
[    ] Ser adulto
[    ] Ser homem
[    ] Ser mulher
[    ] Ser branco
[    ] Ter boa saúde
[    ] Outros 

15. Qual a frequência em que você atende a população refugiada e/ou migrante da Venezuela 
em sua rotina profissional/institucional?

[    ] Semanalmente
[    ] Mensalmente
[    ] Ocasionalmente (de 4 a 10 atendimentos por ano)
[    ] Raramente (até 4 atendimentos por ano)

16. Acredita que os perpetradores e partícipes atuam de maneira isolada ou o fazem por meio 
de estruturas ou grupos organizados?

[    ] Isolado
[    ] Grupo organizado 

17. Referente a situações de exploração e tráfico de pessoas em seu país/estado, quais são, 
na sua visão, as finalidades exploratórias mais recorrentes contra a população refugiada e 
migrante venezuelana?

[    ] Exploração sexual
[    ] Exploração laboral
[    ] Adoção ilegal
[    ] Remoção de órgãos
[    ] Servidão
[    ] Outros 

18. Quais são, pela sua experiência, os setores da economia formal ou informal onde 
venezuelanos poderiam estar sendo explorados? 

[    ] Agricultura e fazendas familiares
[    ] Agroindústria especializada 
[    ] Trabalho doméstico 
[    ] Indústria – Quais especialidades? 
[    ] Serviços – Quais especialidades?
[    ] Outros 
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Sendo o caso, favor especificar/identificar em quais especialidades do(s) setor(es) selecionado(s) 
existe exploração.

19. Quais são os principais desafios decorrentes da COVID-19 para a dinâmica da sua instituição 
em tráfico de pessoas? Como a instituição vem atuando diante das limitações da pandemia?
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Lista das organizações participantes 

A. Governo

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN)
Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Foz do Iguaçu – PR 
Casa da Mulher Brasileira de Boa Vista – RR 
Casa do Migrante de Foz do Iguaçu – PR 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Praia, Santos – SP 
Centro de Inclusão Tecnológica e Social do Ceará
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila União – CE 
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Mongaguá – SP
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Cubatão – SP 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Caroebe – RR 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Santa Helena – PR 
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), Foz do 
Iguaçu – PR 
Comissão Executiva de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Goiás
Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Mato Grosso
Conselho Tutelar de Pacaraima – RR 
Coordenadoria de Integração de Políticas Para Mulheres (CIPM) da Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) do Pará
Coordenadoria de Política de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas do Estado 
do Pará
Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC) da Secretaria de Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos (SEJU) do Paraná 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO)
Fundação da Criança e da Família Cidadã (FUNCI) do Ceará 
Fundação Papa João XXIII, Belém – PA 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Foz do Iguaçu– PR 
Gerência de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Apoio ao Migrante do Distrito Federal 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro
Ministério da Cidadania
Ministério da Economia, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Comitê Nacional para Refugiados (Conare) 
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Mato Grosso 
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Pernambuco 
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de São Paulo
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Acre
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Amapá
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Amazonas
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Maranhão

ANEXO II
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Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado do Paraná
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Rio de Janeiro
Núcleo de Prevenção ao Tráfico de Mulheres do Município de Ipojuca – PE 
Núcleo de Promoção, Prevenção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoas da 
Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima
Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), Guarulhos – SP 
Procuradoria Especial da Mulher de Roraima 
Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
do Ceará 
Rede Aquarela, Fortaleza – CE 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Educação do Pará 
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará
Secretaria de Estados da Justiça e Segurança Pública do Amapá
Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará
Secretaria Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu – PR 
Secretaria Municipal de Educação de Santos – SP 
Unidade de Reinserção Social Plinio Marcos – RJ 

B. Instituições do sistema de justiça e de segurança pública

Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
Defensoria Pública da União (DPU)
Defensoria Pública do Estado de Roraima 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Ministério Público do Ceará
Ministério Público do Tocantins
Ministério Público do Trabalho (MPT)
Ministério Público Federal (MPF)
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Polícia Civil do Estado do Pará
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 
Polícia Federal (PF)
Polícia Militar do Estado de São Paulo 
Polícia Rodoviária Federal (PRF)

C. Organizações da sociedade civil

Aldeias Infantis SOS Brasil
Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD)
Associação Palotina
Cáritas Arquidiocesana de Manaus
Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro
Cáritas Brasileira 
Cáritas Brasileira – Regional Norte II
Cáritas Diocesana de Foz do Iguaçu
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Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI)
Centro de Migrações e Direitos Humanos
Centro de Serviço ao Imigrante
Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana (CROPH) / Casa de Passagem Terra 
Nova
Cruz Vermelha Brasileira
Defesa e Cidadania (DCM)
Fundação Avina
Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos (GAFAD)
Igreja Católica 
Instituto MiGRa
Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC)
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Rede Um Grito Pela Vida
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Visão Mundial

D. Organismos internacionais 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)
Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias (ICMPD) 
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
ONU Mulheres
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Organização Internacional para as Migrações (OIM)
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Resumo dos Relatórios de Fiscalização GEFM 2017 – 2020 
cujas vítimas eram venezuelanas 

Data da 
operação Estado Características da 

exploração
Perfil das vítimas 
resgatadas

Informações adicionais

31/03/2017 a 
24/05/2017

 RR

Laboral urbana – aluguel 
de palcos, coberturas 
e outras estruturas. 
Remuneração abaixo 
do mínimo. Condições 
precárias de alojamento. 
Informalidade. Assédio. 

6 homens. (5 
venezuelanos e 1 
cubano)

Contratação feita de forma local em 
Boa Vista-RR (p. 258), após procura ativa 
das vítimas. Contudo, consta declaração 
indicando que teria o perpetrador pagado 
valor referente ao transporte das vítimas 
na fronteira Venezuela-Brasil (p. 263). 
Elementos do tráfico não estão tão claros.

 20/02/2018 a 
01/06/2018

 RR

Laboral rural – criação 
de gado e outros animais 
para corte. Informalidade. 
Condições precárias 
de alojamento. Falta 
de proteção. Retenção 
de salário em razão de 
dívida. Jornada exaustiva. 
Restrição de locomoção 
em razão de cerceamento 
de meios de transporte e 
isolamento geográfico.

2 homens, 1 
mulher. Todos 
venezuelanos.

Recrutamento, transporte e alojamento 
+ fraude (promessa de pagamento) e 
abuso de situação de vulnerabilidade 
+ submissão a trabalho em condição 
análoga à escravidão.
Vítimas foram recrutadas em Boa Vista-
RR, transportadas, e alojadas em fazenda 
da zona rural de Bonfim-RR. 

18/04/2019 a 
22/05/2019

 BA

Laboral urbana – 
exploração em parque de 
diversão. Informalidade. 
Alojamento precário. 
Restrição de locomoção 
em razão de dívida. 
Doença. Assédio. Retenção 
de documentos.

8 homens, 1 
mulher. Todos 
venezuelanos.

Aliciamento, recrutamento e transporte 
+ abuso de situação de vulnerabilidade 
+ submissão a trabalho em condição 
análoga à escravidão. Os empregados 
foram trazidos da Venezuela até Itabuna-
BA pela própria empresa, que ofertou 
trabalho a eles (p. 23) por intermédio de 
outra vítima (p.52).

19/04/2018 a 
27/04/2018

 RR

 Laboral urbana – 
construção de edifícios. 
Informalidade. Jornada 
exaustiva. Retenção 
de salário. Falta de 
proteção. Alojamento 
precário. Problemas de 
alimentação. Etc.

3 homens. Todos 
venezuelanos.

 Pode-se dizer, no máximo: recrutamento/
acolhimento (local) e alojamento + 
abuso de situação de vulnerabilidade 
+ submissão a trabalho em condição 
análoga à escravidão.
Em Boa Vista-RR, uma das vítimas 
procurou perpetrador, perguntando sobre 
vaga de trabalho em construção. Assim, 
foi localmente contratada. Outras duas 
vítimas foram posteriormente também 
localmente contratadas. O alojamento, 
inicialmente na casa do perpetrador, 
terminou se dando na própria obra.
Elementos do tráfico não estão tão claros.
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Data da 
operação Estado Características da 

exploração
Perfil das vítimas 
resgatadas

Informações adicionais

15/05/2018 a 
25/05/2018

 RR

Laboral rural - Preparação 
de Canteiro e Limpeza de 
Terreno. Informalidade. 
Salário inferior ao 
mínimo. Falta de 
proteção. Precariedade do 
alojamento. Precariedade 
de fornecimento de água 
potável e refeições. Etc.

 4 homens. Todos 
venezuelanos.

 Recrutamento/acolhimento (local) 
e alojamento + abuso de situação de 
vulnerabilidade + submissão a trabalho 
em condição análoga à escravidão. 
Venezuelanos a procura de emprego 
foram localmente contratados.

15/05/2018 a 
25/05/2018

 RR

 Laboral em zona rural 
– serviços domésticos. 
Informalidade. Salário 
inferior ao mínimo. Falta 
de proteção. Alojamento 
precário. Jornada 
exaustiva. Etc.

1 homem. 
Venezuelano.

Recrutamento/acolhimento (local) 
e alojamento + fraude (promessa de 
pagamento) e abuso de situação de 
vulnerabilidade + submissão a trabalho 
em condição análoga à escravidão.
- Vítima foi contratada localmente, após 
estar ativamente procurando emprego.
Elementos do tráfico não estão tão claros

 15/05/2018 a 
25/05/2018

 RR

 Laboral rural – criação 
de bovinos para corte. 
Informalidade. Falta de 
pagamento. Falta de 
proteção. Alojamento 
precário. Refeição 
precária. Etc.

3 homens. (1 
venezuelano)

Recrutamento/acolhimento (local) e 
alojamento + abuso de situação de 
vulnerabilidade + submissão a trabalho 
em condição análoga à escravidão.
- Vítima foi contratada localmente.
Elementos do tráfico não estão tão claros

09/06/2020 a 
11/06/2020

 RO

 Laboral rural – cultivo de 
maracujá. Informalidade. 
Retenção de salário. 
Jornada exaustiva. Falta 
de proteção. Trabalho de 
menor. Etc.

2 homens, 2 
mulheres, 1 
menina. Todos 
venezuelanos.

Transporte e alojamento + com fraude 
(promessa de pagamento) + para 
submissão a trabalho em condição 
análoga à escravidão.
Vítimas foram, por parte do perpetrador, 
transportadas de um sítio em Porto Velho 
(onde trabalhavam previamente, por 
indicação do antigo empregador) para 
Nova Mamoré-RO. Lá, foram alojadas e 
exploradas laboralmente, com restrição 
de locomoção em razão de dívida. Dívidas 
com os valores das passagens foram 
“transferidas” de um empregador pra 
outro. 
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