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Introdução: A questão do tráfico internacional de seres humanos não pode ser tratada
de forma isolada, tampouco ser discutida apenas internamente. As problemáticas que
tratam do tema devem ser debatidas de forma ampla e sem fronteiras, fazendo uma
análise da importância do protocolo de Palermo, o destaque para as legislações
brasileiras e a repercussão no plano internacional.  Objetivo: O objetivo deste estudo é
verificar a repercussão no plano mundial sobre o tráfico internacional de seres
humanos e suas implicações que devem ser rigorosamente observadas a partir da
assinatura do Protocolo de Palermo. Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica,
bem como pesquisa digital baseada em preceitos constitucionais, dignidade da pessoa
humana e normas fundamentais a respeito do tráfico internacional de seres humanos.
Resultados: Levando em consideração a problemática enfrentada mundialmente no que
diz respeito ao tráfico de pessoas, surgiu em Palermo na Itália, a Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional ou resumidamente,
Protocolo de Palermo, sendo aprovado em Assembleia Geral da ONU no ano de 2000,
na qual, o Brasil é signatário. A Convenção representa um avanço mundial em relação
ao problema enfrentado por milhares de pessoas em todo mundo que tem arrancados
de si seus direitos, direito de liberdade, direito a convivência familiar, dignidade
sexual, trabalho e ainda diversos outros. Esses direitos devem ser garantidos e
protegidos pelo estado, e frente a violação ou ameaça de violação, cabe a este
estabelecer meios para assegurar, coibir e reprimir afim de possibilitar aos cidadãos a
certeza de que seus direitos serão respeitados. Diante de tal situação, os estados
signatários do protocolo, se comprometeram a partir de sua assinatura, a internalizar
em suas legislações os meios e condições necessárias a reprimir, prevenir e punir os
praticantes de tal crime, e ainda, após o fato, deverão também propiciar as vítimas todo
aparato estatal para que estas sejam reintegradas ao convívio social. Conclusão: O
estado não pode de forma alguma ser omisso ao assunto, e as providências a serem
adotadas devem levar em consideração ao abuso sofrido pela vítima, pois a assistência
será dada de acordo com o ato praticado, a faixa etária da vítima bem como a
peculiaridade de cada caso. 
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