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DIÁLOGOS SETORIAIS BRASIL - UNIÃO EUROPÉIA SOBRE ENFRENTAMENTO AO 
TRÁFICO DE PESSOAS 

  
INTRODUÇÃO 

Antecedentes 

A iniciativa de se realizar o projeto Diálogos Setoriais partiu dos 

ministérios que compõem a coordenação quadripartite da política de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, a saber: Ministério da Justiça, 

Secretaria de Políticas para as Mulheres e Secretaria de Direitos 

Humanos, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. 

A oportunidade de troca de experiências a nível técnico e político com a 

União Européia surgiu com a abertura das candidaturas do projeto 

“Diálogos Setoriais”, gerenciado em parceria pela Delegação da União 

Européia no Brasil e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

do Brasil. 

É importante ressaltar que o enfrentamento ao tráfico de pessoas já 

havia sido objeto dos diálogos políticos em direitos humanos, no marco 

das relações Brasil-União Européia, desenvolvida no âmbito da 

Secretaria Nacional de Justiça – Ministério da Justiça, Secretaria de 

Políticas para as Mulheres e Secretaria de Direitos Humanos. 

Em fevereiro de 2012, realizou-se missão de aproximação, que 

correspondeu à primeira etapa do projeto e permitiu a troca de 

experiência com as diversas unidades da UE e também com o governo 

da Bélgica, além da definição de pontos convergentes de interesse de 

fortalecimento do diálogo. O foco principal foi conhecer as políticas 

“Esse é um problema que 
preocupa muitos países do 
mundo, em especial a 
Comunidade Européia. Portanto, 
o enfrentamento não passa 
apenas por medidas internas de 
nosso país. Sem uma relação 
internacional aprofundada e sem 
a conjugação de esforços, não 
será possível encontrarmos a 
solução” 

José Eduardo Cardozo 
Ministro da Justiça 
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públicas conjuntas dos países da UE no que tange a prevenção, 

repressão ao tráfico de pessoas e atendimento das vítimas.  

Nesse sentido, houve reuniões com diversos atores europeus que 

trabalham no enfrentamento ao tráfico de pessoas, a saber:  

1. Reunião com a Direção Geral de Assuntos Internos  (Home Affairs), Direção 

Geral de Cooperação para o Desenvolvimento (Develop ment Cooperation) e 

demais unidades da Comissão Européia que tratam do 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Foram levantados os grandes tópicos que ambas as partes consideraram importante 

aprofundar para o seminário que ocorrerá no Brasil em maio, que será a segunda 

parte do projeto Diálogos Setoriais. Os tópicos são: 

• Troca de experiência sobre coleta e monitoramento de dados 

• Cooperação Jurídica Internacional 

• Troca de experiências e alternativas coordenadas para o retorno assistido de 

brasileiras/os. 

• Possibilidade de realização de Campanhas conjuntas, como a Campanha do 

Coração Azul da ONU 

• Compensação para vítimas 

• Retorno seguro de brasileiros 

• Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Grandes eventos 

• Gerenciamento de fronteiras 

• Migração Interna 

2. Reunião com a Coordenação Interdepartamental sob re Tráfico de 

Pessoas da Bélgica 

Como forma de deferência ao governo da Bélgica, a delegação se reuniu com o 

Ministério da Justiça belga, unidade governamental responsável pelo enfrentamento 

ao tráfico de pessoas naquele país. 

Esta reunião não se tratou da relação entre Brasil e União Européia, mas de 

relações bilaterais com a Bélgica, que já esteve no Brasil em 2011, ocasião em que 

foram apresentadas as políticas de cada país. Estava prevista uma segunda troca 

de experiências para março, porém a delegação brasileira - em missão com a União 

Européia em território belga - propôs uma visita e uma discussão prévia para a 

próxima reunião bilateral. 
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3. Visita ao Consulado Geral do Brasil em Bruxelas 

A embaixadora Kátia Gilaberte recebeu a delegação brasileira juntamente com o 

Conselheiro Marco Daniel e o Secretário Brunno Hoffmann, em que contou um 

pouco da história do Consulado. Este até meados de 2011 funcionava como uma 

repartição dentro da Embaixada, porém, a dificuldade em atender a população exigiu 

um espaço mais amplo. A equipe está atuando desde outubro de 2011 e além do 

atendimento relacionado a documentação de brasileiros, consulado realiza diversas 

atividades culturais com a comunidade brasileira, em particular com crianças e 

adolescentes. Realizam eventos e ensinam português no próprio espaço do 

Consulado. 

4. Reunião com o Serviço de Atuação Externa da Uniã o Européia 

(European External Action Service - EEAS) 

Esta reunião teve como foco um diálogo mais político com a unidade do EEAS 

responsável pelo tema de direitos humanos, nosso principal interlocutor na 

Comissão Européia. O encontro teve como objetivo definir os parâmetros políticos do 

seminário que será realizado no Brasil, como segunda etapa do projeto Diálogos 

Setoriais. 

5. Reunião com a Europol 

O objetivo dessa reunião foi o de conhecer o trabalho da unidade de investigação e 

inteligência policial da União Européia, a delegação viajou até Haia para conhecer as 

instalações e as experiências da Europol. 

Os representantes da Europol demonstraram grande interesse em aprofundar o 

diálogo com o Brasil para uma possível cooperação concreta e entenderam como 

um importante passo para essa parceria a sua participação no seminário em maio no 

Brasil. 

6. Reunião com a ONG Abraço ABL, Reunião com a ONG PAG-ASA  

Nesses encontros, a delegação brasileira teve a oportunidade de conhecer os 

trabalhos das ONGs e verificar os métodos de atendimento às vítimas oferecidos por 

essas organizações.  

 

Em todos os encontros foi ainda sugerida a realização de 

videoconferências de seguimento, bem como a preparação conjunta do 

Seminário Bilateral Brasil - União Européia, de 31 de maio de 01 de 

junho de 2012. 
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Com a segunda fase, concluída por meio da realização do presente 

Seminário, espera-se aprofundar o diálogo sobre o tráfico de pessoas, e 

construir estratégias conjuntas para o seu enfrentamento. 

O projeto foi apresentado sob a liderança do Ministério da Justiça e 

aprovado pela Delegação da União Européia no Brasil. 

Objetivo 

O objetivo dessas ações era possibilitar a troca de experiências entre agentes públicos do 

Governo Brasileiro e de países da União Européia, melhorando a habilidade dos atores que atuam 

na prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como no atendimento às vítimas.  

 

 

Informações Gerais 

Data: 31 de maio e 1º de junho de 2012 

Local: Palácio da Justiça - Auditório Tancredo Neves, Esplanada dos 

Ministérios, Bloco T, Brasília-DF 

Duração: 16 horas 

Participantes: 175 pessoas 

Público alvo: MPF, DPF, DPRF, CNJ, CNMP, STJ, DPU, MTE, CNIg, 

CONATRAE, AGU, SENASP, SDH, SPM, COCIT-MRE, DDH-MRE, 

DAC-MRE, ABIN, ANAMATRA, AMAGIS, AJD, AJURIS, OAB, 

EMBAIXADAS (todas da União Européia), MERCOSUL (autoridades 

centrais e divisão de assuntos políticos, institucionais, jurídicos e sociais, 

REDE DE NÚCLEOS e POSTOS DE ETP. 

 

 

 

Os painéis do seminário foram pensados a partir da identificação de pontos de interesse entre o 

Brasil e a União Européia em aprofundar o diálogo, a troca de experiências e a possibilidade de 

cooperação futura no tema. Nesse sentido, as apresentações focaram:   

� no intercâmbio de conhecimentos e troca de experiências dos projetos e ações 

desenvolvidos nos países;  
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� no diálogo de alto nível, em especial à luz da literatura e dos alcances conceituais já 

pactuados nos países da União Européia;  

� em destacar parcerias e acordos específicos celebrados entre os parceiros institucionais 

diretamente envolvidos no tema;  

� em provocar a reflexão sobre potenciais ações a serem desenvolvidas pelo Brasil e a 

União Européia visando apresentar respostas aos principais dilemas do tema em questão. 

Programação 

Dia 31 de maio - Primeiro Dia de Atividades 

9:00 – 10:00 Credenciamento 

 

10:00 – 
10:30 

 

Abertura Oficial  com a presença: 

José Eduardo Cardozo, Ministro da Justiça 
Paulo Abrão, Secretário Nacional de Justiça 
Salete Camba, Secretária de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da 
SDH/PR  
Ana Paula Zacarias, Embaixadora da Delegação da União Européia no Brasil  
Embaixador Eduardo Gradilone, Subsecretário-Geral das Comunidades 
Brasileiras no Exterior, do Ministério das Relações Exteriores 
 

 

10:30 – 
10:50 

 

Lançamento da Cartilha “Orientações para o Trabalho no Exterior - Modelos, 
Jogadores de Futebol e Outros Profissionais Brasileiros” e do Telecurso de 
Capacitação para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.  

 

 

10:50 – 
12:30  

 

Painel 1:  As Políticas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas  

Coordenação: Rodrigo Vitória, Representante do UNODC no Brasil 

A Política Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas  
Paulo Abrão, Secretário Nacional de Justiça 

A Diretiva Européia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
Carla Deveille, Magistrat de Liaison. Embaixada da França no Brasil 

 

12:30 – 
14:30 

Almoço 
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14:30 – 
16:30 

 

Painel 2: Sistema de Coleta de Dados Criminais em t ráfico de pessoas  

Coordenação: Natalie Jellinek, Setor Político, representante da Delegação da 
União Européia no Brasil 

O modelo de coleta de dados do International Centre for Migration Policy 
Development  
Enrico Ragaglia - Representante do ICMPD - Viena 

A experiência do Observatório do Tráfico de Seres Humanos de Portugal 
Joana Daniel–Wrabetz - Chefe de equipe do OTSH 

O sistema de coleta de dados no Sistema de Justiça 
Dra. Nilce Cunha Rodrigues, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 

16:30 – 
17:00 

Coffee Break 

 

17:00 – 
19:00 

 

Painel 3:  Inteligência Policial  

Coordenação: André Fagundes Mendes, Coordenador de Inteligência – 
Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Ministério da Justiça 

Philippe Haynau, Apresentação da Embaixada da França  
Vittorio Gusmano, Apresentação do modelo italiano  
Apresentação do Governo Brasileiro 

Departamento de Polícia Federal 
Vanessa Gonçalves Leite de Souza, Chefe da Unidade de Repressão Tráfico de 
Pessoas da DPF      

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
Leony Messias de Paula, Inspetor da Polícia Rodoviária Federal   

 

Debate 

Dia 01 de junho - Segundo Dia de Atividades  

 

9:00 – 12:30 

 

Painel 4: Políticas Compensatórias para vítimas de tráfico de pessoas 

Coordenação: Luiz Machado, Representante da OIT no Brasil 

A política compensatória para vítimas no Combate ao Trabalho Escravo 
Renato Bignami - Assessor da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego e membro da CONATRAE 

Experiências Européias: Apresentação do modelo português 
Isabel Burke, Inspetora Superior, Embaixada de Portugal no Brasil 

A Política Compensatória para vítimas de tráfico de pessoas, experiência 
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holandesa.  
Clívia Rubia Ribeiro Caracciolo, representante da ONG Casa Brasil Holanda 
(Amsterdã, Holanda) 

Experiências Européias: Apresentação do modelo belga 
Johan Hongenaert,attaché, Directorate General Immigration Service, Embaixada 
da Bélgica no Brasil  

Experiências de acolhimento a vítimas de tráfico na Bélgica   
Ilse Hulsbosch, representante da ONG PAG-ASA (Bruxelas, Bélgica) 

 

Debate 

 

12:30 – 
14:30 

Almoço 

 

14:30 – 
17:00 

 

Painel 5: Atendimento e retorno seguro de vítimas d e tráfico de pessoas  

Coordenação: George Lima, Assessor Internacional da SDH  

A Política de Assistência Consular e de atendimento de brasileiros no exterior 
Conselheiro Aloysio Gomide, Chefe da Divisão de Assistência Consular 

A política de atendimento às mulheres vítimas de violência 
Ana Teresa Iamarino, Coordenadora-Geral de Acesso à Justiça e Combate à 
Violência da Secretaria de Política para as Mulheres 

A experiência da Rede de Núcleos e Postos de ETP 
Fernanda Alves dos Anjos, Diretora do DEJUS/SNJ 

Experiências de acolhimento a vítimas de tráfico na Bélgica   
Mônica Pereira, representante da ONG Abraço (Bruxelas, Bélgica) 

 

Debate 

 

17:00 – 
17:30 

Coffee Break 

 

17:30 – 
19:00 

 

Mesa de Encerramento 

Paulo Abrão, Secretário Nacional de Justiça 
Jérôme Poussielgue, Chefe de Cooperação, Delegação da União Européia no 
Brasil 
Apresentação da síntese dos painéis pelos Coordenadores  
Possibilidades de cooperação e próximos passos – coordenadores da mesa de 
encerramento 
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EXECUÇÃO  

Síntese dos Painéis  

 

Painel 1: As Políticas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

Coordenação: Rodrigo Vitória, Representante do UNODC no Brasil 

Segundo avaliação do coordenador do painel, houve uma 

significativa evolução da política no Brasil, com a implantação do I e 

II PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE 

PESSOAS, o qual o segundo foi muito mais abrangente, contando 

com a participação dos 18 ministérios, e que poderá servir de base 

para atuação de vários países europeus, no que tange a definição de 

novos tipos de abordagens. Por outro lado, a União Européia 

mostrou que está mais avançada que o Brasil, em termos de cooperação jurídica 

internacional, a exemplo do Eurojust. Essa forma de atuação em rede pode servir de 

modelo para o Brasil melhorar a sua parte de cooperação judiciária. 

 

Painel 2: Sistema de Coleta de Dados Criminais em t ráfico de pessoas 

Coordenado por Natalie Jellinek, representante da Delegação da União Européia no 

Brasil, o painel contou com a apresentação de três modelos de coleta de dados 

criminais, sendo que dois foram da União Européia: o do ICMPD e do Observatório do 

Tráfico de Seres Humanos de Portugal. A Dra. Nilce Cunha, Procuradora-Geral dos 

Direitos do Cidadão, comentou que “não se combate o que não se conhece”. Essa frase 

tornou-se uma lição do painel. A coleta de dados ainda é um desafio; os dados são 

poucos. É um desafio generalizado tanto para as experiências européias quanto para a 

experiência brasileira. Há riscos com as 

interpretações, e dados que são 

considerados subjetivos. A outra conclusão 

é a falta de coordenação entre os órgãos 

responsáveis, seja a nível nacional ou 

internacional, uma vez que precisam ser 

realmente pensados em mecanismos de 

cooperação e de como integrar e padronizar 
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esses sistemas de coleta de dados. 

 

 

Painel 3: Inteligência Policial 

Coordenação: André Fagundes Mendes, Coordenador de Inteligência - Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), do Ministério da Justiça. Um dos principais pontos levantados 

foi a de Cooperação Policial, a fim de que as policias adotem as mesmas práticas. Outro 

ponto, bastante abordado, foi a falta de dados e de compartilhamento, uma vez que existe a 

necessidade de se fazer boas práticas para se ter um melhor nivelamento das informações. 

 

 

Painel 4: Políticas Compensatórias para vítimas de tráfico de pessoas 

Sob a coordenação de Luiz Machado, Representante da OIT no 

Brasil, esse painel identificou que  Europa e o Brasil possuem 

cenários e realidades diferentes. O representante do MTE, Renato 

Bignami, falou um pouco da política compensatória para os 

trabalhadores resgatados da situação análoga do escravo, frisou o 

marco jurídico, no qual os trabalhadores resgatados têm o contrato regularizado, a fim de 

receberem todos os direitos trabalhistas; além disso, recebem obrigatoriamente três meses de 

seguro desemprego para evitar reincidência, além de terem prioridade no programa bolsa 

família, e vêm contando também com alguns programas de reabilitação/ qualificação. Isabel 

Burke, da Embaixada de Portugal, falou da questão da globalização e da redução do espaço e 

tempo para a questão de locomoção internacional, facilitando o fluxo do tráfico de pessoas; 

mencionou a cooperação Brasil-Portugal e questionou as estimativas globais da OIT de 

vítimas de trabalho forçado que envolve o tráfico, por enxergar que são menores, uma vez que 

a pessoa vítima de trabalho escravo nem sempre é vista como traficada; trouxe algumas 

convenções e, por último, falou da questão da legislação de Portugal, na qual a prostituição 

não é criminalizada, mas a exploração sim. As apresentações dos representantes da Bélgica, 

JohanHongenaert e Ilse Hulsbosch, trouxeram o modelo da política compensatório de 



 12 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Ed. Sede, Brasília/DF  

assistência as vítimas de tráfico de pessoas, pelo qual é possível conceder vistos temporários 

ou de trabalhos para as vítimas de tráfico de pessoas e trabalho forçado; é um trabalho 

multidisciplinar, que envolve o governo e os centros de assistência e têm foco em três pilares: 

jurídica, migratória e psico-social. Já a Clívia Rubia, da ONG Casa Brasil Holanda, informou 

que expandiu as atividades devido às demandas de atendimento às vítimas de tráfico, 

principalmente de exploração sexual; apresentou o projeto JOANA com foco no tráfico e 

violência doméstica e relatou que há treinamentos constantes das autoridades sobre a 

temática. A conclusão geral é que as vítimas denunciam pouco, deve-se tentar promover o 

aumento de denúncias, dando maiores condições para as vítimas denunciarem os casos. 

 

Painel 5: Atendimento e retorno seguro de vítimas d e tráfico de pessoas 

George Lima, Assessor Internacional da SDH, foi o coordenador do painel 5, no qual teve a 

participação de quatro expositores, o primeiro, Conselheiro Aloysio 

Gomide, fez uma apresentação sobre o trabalho do Ministério das 

Relações Exteriores no campo da assistência consular, mostrando a 

extensão da rede de postos consulares, o papel do conselho de 

representantes de brasileiros no exterior e, também, apresentou a 

posição do MRE em relação à estruturação de uma política que atenda os anseios da 

comunidade que vive no exterior; em seguida, Ana Teresa explicou as políticas da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres para a proteção das mulheres quanto toda a forma de violência, 

falou sobre os equipamentos públicos que a SPM fomenta em parceria diretamente com 

estados e municípios e teceu comentários quanto o 

atendimento das mulheres que regressam dos países de 

destino do tráfico de pessoas; a Dra. Fernanda dos Anjos 

falou sobre a importante atuação dos núcleos e postos de 

enfrentamento ao tráfico de pessoas como uma das 

principais políticas do Ministério da Justiça, em especial da 

Secretaria Nacional de Justiça no enfrentamento ao tráfico 

de pessoas, e ressaltou da importância do envolvimento dos estados e municípios nesse 

enfrentamento; por fim, a apresentação de Mônica Pereira, presidente da ONG Abraço que 

atua na Bélgica com a comunidade brasileira e pessoas da língua portuguesa, trouxe o retrato 

da realidade de quem atua na ponta e ressaltou a vertente do trabalho forçado antes discutido 

com foco na exploração sexual. Paulo Abrão encerra o evento agradecendo em nome do 

Governo brasileiro a parceria com a União Européia e reitera as possibilidades de cooperação 
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Avaliação geral do evento

57%

40%

3%

Ótimo Bom Regular Ruim

que foram abertas e se coloca à disposição para aprimorar o tema. Por fim, revela que o 

evento foi o primeiro organizado pela nova Coordenadora do Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, Mariana Carvalho. 

 

RESULTADOS DA AÇÃO 

Pôde-se constatar uma maior abertura de diálogos, 

interesse mútuo para o fomento da cooperação e 

compartilhamento de informações dos atores que atuam 

no enfrentamento ao tráfico de pessoas, além de criação 

de políticas públicas coerentes e harmônicas para 

redução da incidência desse crime na rota Brasil-Europa. 

Um dos pontos de consenso das autoridades foi a 

importância da sensibilização e da mobilização dos atores envolvidos com a temática nos órgãos 

do governo federal no Brasil e representações no exterior, que atuam na defesa dos direitos 

humanos, com abordagem centrada na vítima, na repressão e na prevenção ao tráfico de 

pessoas. 

Além disso, tanto o Seminário quanto a missão serviram para atualizar os conhecimentos dos 

dois governos sobre o perfil de brasileiros e brasileiras, em situação de vulnerabilidade na UE. E 

auxiliará também no aprimoramento das políticas de prevenção ao tráfico e assistência às 

vítimas.  

Vale lembrar que o Seminário também foi marcado pel o lançamento da “Cartilha de Orientações 

para o Trabalho no Exterior” com o intuito de alert ar profissionais, como modelos, jogadores de 

futebol, entre outros, sobre os riscos da emigração  e do tráfico de pessoas. 

 

E, por fim, o evento contribuiu para 

fortalecer de uma ampla parceria 

estratégica Brasil-União Européia e para 

aumentar a cooperação internacional para 

enfrentar o tráfico de pessoas, na medida 

em que as partes tiveram oportunidade 

para trocar informações, de conhecer 

pessoalmente os pontos focais sobre o 

tema de enfrentamento ao tráfico de 
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pessoas do Brasil e União Européia, além de ter sido um espaço importante para responder 

dúvidas e demandas mútuas. Dessa forma, o Seminário constituiu-se num marco para as 

relações bilatérias Brasil – União Européia sobre a temática e, viabilizou a construção conjunta de 

um canal mais transparente de comunicação entre as partes. Isso facilitará futuros acordos e 

parcerias.  

 

PARCEIROS E COOPERAÇÃO 

 As ações buscaram contribuir para o fortalecimento de uma ampla parceria estratégico 

ao aumentar a cooperação internacional para enfrentamento ao tráfico de pessoas.  

Os parceiros foram:  

• Secretaria Nacional de Justiça 

• Comissão da União Européia 

• Secretaria Nacional de Segurança Pública 

• Secretaria de Direitos Humanos 

• Secretaria de Política para as Mulheres 

• Ministério das Relações Exteriores 

• Departamento da Polícia Federal  

• Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

O sucesso dos resultados viabiliza novas parcerias no sentido de melhorar futuras 

articulações entre esses atores, para projetos mais focados em prevenção e atendimento; 

buscando ampliar nossas trocas de experiências e atualizar as redes de enfrentamento ao tráfico 

de pessoas das novas e boas práticas em execução no Brasil e União Européia.  

Nesse sentido, a continuação dessa parceria será um estímulo para nossas atividades e, 

por ser a primeira iniciativa nesse âmbito, as futuras ações em conjunto tenderão a melhorar com 

base na experiência adquirida até o momento.  

 

VISIBILIDADE 

Por meio da realização desse seminário foi possível identificar que houve grande 

visibilidade do tema nas mídias e entre os participantes e parceiros do projeto.  

Dessa forma, sensibilizou e mobilizou os atores envolvidos com a temática nos órgãos 

do governo federal no Brasil e representações no exterior, atuando na defesa dos direitos 

humanos, com abordagem centrada na vítima, na repressão e na prevenção ao tráfico de 

pessoas.  
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Além disso, atualizou o conhecimento sobre o perfil de brasileiros e brasileiras, em 

situação de vulnerabilidade na UE, resultando no aprimoramento das políticas de prevenção ao 

tráfico e assistência às vítimas.  

Vale destacar as principais repercussões na mídia impressa e na web referentes á realização 

do seminário e á temática do projeto.  

 

CLIPPING MÍDIA IMPRESSA     
 

Jornal Empresas & Negócios  (02 a 04 de junho de 2012) 

Europeus são vítimas de tráfico de pessoas no Brasi l (notícia em anexo) 

 

 

CLIPPING ONLINE                         
 

Delegação da União Européia na República de Brasil (04/06/2012): 
 

Seminário Internacional do EU - Brasil sobre Enfren tamento ao Tráfico 
de pessoas  

 

Link da notícia: 

http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/press_corner/all_news/news/2012/20120604_02_pt.ht
m 

 

Ministério do Turismo (04/06/2012): 
 

Brasil e União Européia lançam cartilha para orient ar cidadãos contra o crime 

 

Link da notícia: 

http://www.cet.unb.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2158:mtur-no-
combate-ao-trafico-de-pessoas 

Jornal do Comércio (01/06/2012): 
 

Falta de cooperação entre países dificulta combate ao tráfico de pessoas 

 

Link da notícia: 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/brasil/noticia/2012/06/01/falta-de-cooperacao-
entre-paises-dificulta-combate-ao-trafico-de-pessoas-44147.php 
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DN Globo (Portugal – 01/06/2012): 

 
Primeiros casos de tráfico de europeus para o Brasi l 

 

Link da notícia: 

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2564255&seccao=Europa 

 

AFIN - Associação Filosofia Itinerante (01/06/2012): 
 

Casos de europeus vítimas de tráfico de pessoas no Brasil são 
identificados pelo Ministério da Justiça 

 

Link da notícia: 

http://afinsophia.blog.com/2012/06/01/casos-de-europeus-vitimas-de-trafico-de-pessoas-no-
brasil-sao-identificados-pelo-ministerio-da-justica/ 

 

UOL Notícias (31/05/2012): 

BRASIL REGISTRA CASOS DE EUROPEUS VÍTIMAS DE TRÁFIC O DE PESSOAS, DIZ 
SECRETÁRIO DA JUSTIÇA  

 

Link da notícia: 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/05/31/brasil-registra-casos-de-
europeus-vitimas-de-trafico-de-pessoas-diz-secretario-da-justica.htm 

 

Empresa Brasil de Comunicação – EBC (31/05/2012): 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO BRASIL-UE SOBRE ENFRENTA MENTO AO TRÁFICO DE 
PESSOAS  

 

Link da notícia: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/galeria/2012-05-31/seminario-internacional-do-brasil-ue-sobre-
enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas 

 

Ministério da Justiça (31/05/2012) 
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TRÁFICO DE PESSOAS: SEMINÁRIO EM BRASÍLIA DISCUTE P REVENÇÃO E APOIO ÀS 
VÍTIMAS  

TRÁFICO DE PESSOAS: CARTILHA E MINICURSO FORAM LANÇ ADOS DURANTE 
SEMINÁRIO NESTA QUINTA-FEIRA 

 

Link das notícias: 

http://blog.justica.gov.br/inicio/tag/cartilha/ 

 

SUSTENTABILIDADE DA AÇÃO 

O projeto Diálogos Setoriais teve efeitos multiplicadores, na medida em que houve uma 

repercussão considerável nos meios de comunicação, sensibilização dos atores, debate com 

propostas objetivas e reunião de atores estratégicos. Além disso, houve uma significativa troca de 

experiências, o qual estimulará outras iniciativas nesse sentido para a sinergia das ações desses 

diversos atores com relação ao tema.  

Os atores governamentais presentes no evento elogiaram a iniciativa do projeto e 

sinalizaram interesse em replicar ações similares em seus órgãos, de modo a fortalecer as boas 

práticas e dissiminar o conhecimento sobre o tráfico de pessoas.  

 

DIFICULDADES  

Os aspectos negativos apontados pelos participantes do Seminário, por meio das fichas de 

avaliação foram: 

� Duplicidade da lista de presença 

� Quantidade de crachás insuficiente 

� Um dos vídeos programados não foi exibido por falta de teste antecipado do áudio 

� Capacidade de inscritos maior que o número de acentos disponíveis no auditório 

� Ausência da Coordenadora do ETP na mesa de abertura e/ou encerramento 

 

Ressaltamos que essas dificuldades referem-se às críticas dos participantes ao evento; mas que 

não interferiram nas demais atividades e/ ou publicações previstas pelo projeto. Havendo, 

inclusive a produção de Sumário Executivo em versão bilíngue.  

 



 18 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Ed. Sede, Brasília/DF  

 

DESCRIÇÃO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL 

Anexa ao relatório, segue fatura atestada com a descrição dos gastos realizados (vide 

Anexo I). 

 

CONCLUSÃO 

As ações foram importantes por reunirem convidados enriqueceram as discussões, nas 

quais pôde ser observado que há mais pontos em comum entre os países do que diferenças. 

Logo, os temas de interesse comum são prioridades compartilhadas. Esse resultado é relevante, 

no sentido de que o tráfico de pessoas é um problema global que exige soluções transnacionais e 

inovadoras, e que o papel desse seminário foi de proporcionar diálogos e troca de experiência e 

intercâmbio de boas práticas. Sendo, portanto, importante para definir e esclarecer pistas de 

trabalho que possam ser importantes para elaboração de políticas públicas no âmbito nacional e 

internacional.  
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ANEXO I 

Descrição da Contrapartida Nacional 

 

Organização do 
Evento
Passagens dos 
colaboradores
Diárias

Total 44.018,48

Total Gastos - Contrapartida Nacional ao Projeto 
Diálogos Setoriais - (R$)

20.046,76

13.199,90

10.771,82
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