


Conceito de Tráfico: 

Exploração: 
 A exploração da 

prostituição forçada 

 Outras formas de 

exploração sexual 

 Trabalho  escravo 

 Trabalho doméstico 

infantil – “pegar pra 

criar” 

 Remoção de órgãos 

e tecidos humanos 

 Adoção ilegal entre 

outras 

Meios: 
Ameaça 

Uso da força 

Outras formas de coação 

Rapto / Cárcere privado  

Fraude   

Engano  

Abuso de poder 

Abuso  de posição de 

vulnerabilidade  

Dar ou receber 

pagamentos ou benefícios 

para obter o consentimento 

para uma pessoa ter 

controle sobre a outra. 

Ações: 
Recrutamento 

Transporte 

Transferência 

Abrigo 

Recebimento  de 

pessoas 

*Consentimento 



Fatores que favorecem ou 
causam tráfico de pessoas: 

Demandas de serviços; 

Fatores culturais; 

Fatores socioeconômicos; 

Impacto social dos modelos de 

desenvolvimento; 

Deficiência das respostas estatais 

dos países de origem, trânsito e 

destino 

Fronteiras permeáveis; 

políticas migratórias restritivas, 

entre outras 

Fatores de vulnerabilidades 

Iniqüidade de gênero ou etnicorracial; 

Violência doméstica; 

Abuso sexual intrafamiliar; 

Exclusão social e pobreza; 

Homofobia e transfobia; 

Xenofobia;  

Migração como estratégia para 

melhorar de vida entre outros 

 



Principais indicadores de Tráfico: 

• acreditar que têm de trabalhar contra sua 
vontade 
• ser incapazes de abandonar seus lugares de 
trabalho 
• mostrar sinais de que alguém está controlando 
seus movimentos 
• sentir que não podem ir embora de onde estão 
• dar indícios de ansiedade e medo 
• ser objeto de violência ou ameaças contra elas, 
seus familiares ou seus entes queridos 
• sofrer lesões ou incapacidades típicas de 
determinados trabalhos ou medidas de controle. 
• desconfiar das autoridades 
• receber ameaças de que serão relatadas às 
autoridades 
• sentir temor em revelar sua situação migratória 
• não estar de posse de seus passaportes ou 
outros documentos de viagem ou identificação, 
porque estes estão em poder de outra pessoa 
• ter documentos de identidade ou de viagem 
falsos 

• permitir que outros falem por elas quando 
alguém lhes dirige a palavra diretamente 
• não ter dias livres 
• ter uma interação limitada ou nula com a 
rede social 
• não estar familiarizado com o idioma local 
• não conhecer o endereço da sua casa ou 
do seu trabalho 
• ser objeto de castigos para impor lhe 
disciplina 
• ser incapaz de negociar condições de 
trabalho 
• receber uma remuneração escassa ou 
nula 
• não ter acesso à atenção médica 
• ter recebido o pagamento dos gastos com 
o transporte ao país de destino por meio de 
facilitadores, e estar obrigados a reembolsá-
los trabalhando 



POLÍTICA NACIONAL 
DE ENFRENTAMENTO 
AO TRÁFICO DE PESSOAS 

Decreto nº 5.948, de 26 de outubro de 2006 

    Estruturada em 3 eixos norteadores:  

    Prevenção,   
    Repressão  e Responsabilização  
    Assistência e Proteção 
 

 
Elaboração e Implementação: processo amplo de consulta iniciado 
em outubro de 2005, com consulta pública pela internet em 2006. 
Envolveu 14 Ministérios na sua elaboração, além de MPF, MPT, 
representantes da sociedade civil e Organismos Internacionais. 



Modelo de Governança da Política Nacional – 
Gestão Integrada  

Decreto nº 7.901/2013  

1. Coordenação Tripartite da Política 

2. Coordenação Nacional de ETP/MJ 

3. Comitê Nacional de ETP - CONATRAP 

4. Grupo Interministerial - Ministérios implementadores de 
ações dos Planos Nacionais  

5. Integração Federativa - Rede de Núcleos e Postos  

6. Comitês Estaduais de ETP 

7. Demais poderes, organismos internacionais e sociedade civil 
– Fazem parte da macro Rede Nacional de ETP 

 



A REDE NACIONAL 



Rede de Núcleos e Postos  

Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

• Órgão executivo da Política Estadual e descentralizador das 
ações nacionais 
 

Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante 

• Estrutura de apoio e atendimento. Estão situados nos 
principais locais de entrada e saída do Brasil, para a recepção  
de pessoas, como os deportados e não-admitidos, 
oferecendo, conforme cada caso, um acolhimento 
humanizado por equipe multidisciplinar através de uma rede 
local.  

 



Política Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

Rede de Núcleos, Postos e Comitês 

Núcleos e Postos 

 

Núcleos 

 

Comitês  
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O II Plano Nacional de ETP 



Organização: visualização dos 3 eixos da Política  
(prevenção, repressão e atendimento às vítimas). 
 
Duração: 4 anos - 2013 a 2016. 
 
Previsto: 115 metas, implementadas por 17 Ministérios 
 
Estrutura: divisão em 5 linhas operativas, que se desdobram em atividades e metas: 

1 Aperfeiçoamento do marco regulatório para fortalecer o enfrentamento ao tráfico de 
pessoas. 

2 Integração e fortalecimento das políticas públicas, redes de atendimento, 
organizações para prestação de serviços necessários ao enfrentamento ao tráfico de 

pessoas. 
3 Capacitação para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

4 Produção, gestão e disseminação de informação e conhecimento sobre tráfico de 
pessoas. 

5 Campanhas e mobilização para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

II PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO 
AO TRÁFICO DE PESSOAS 



 Atividade A -   Aperfeiçoamento do marco regulatório para fortalecer o 
enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
 
 - Aprovação de uma nova Lei de Migrações Brasileira; 
 - Apresentação de uma Lei Específica de Tráfico de Pessoas, com estratégias para o seu 
enfrentamento; 
 - Medidas Legais de perdimento de bens; 
 - Redefinição de competência de Núcleos e Postos por instrumento legal; 
 - Ratificação de Convenções da ONU:  Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e Membros de Suas Famílias; Convenção 189 sobre Trabalho Doméstico; 
 - entre outras 

Linha operativa 1 – Marco Normativo 

II PNETP 



AS CAMPANHAS 



Campanha Coração Azul 

II PNETP 

A campanha brasileira 

 A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e o Escritório da ONU 
Sobre Drogas e Crime (UNODC), em parceria com a Rede Globo, lançaram em 9 de 
maio, a campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. A campanha que é 
mundial e agora tem sua versão brasileira.  

  

Implementada pelo UNODC em 10 países, a campanha tem como símbolo o 
Coração Azul, que representa a tristeza das vítimas deste tipo de crime e lembra a 
insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O uso da 
cor azul também demonstra o compromisso da ONU em combater o tráfico de 
pessoas. 

O slogan da Campanha brasileira é: 

“Liberdade não se compra. 

Dignidade não se vende. 

Denuncie o tráfico de pessoas. “ 

Disque 100 ou Ligue 180 

 



Campanha Coração Azul 

II PNETP 

Foto: Mariana Oliveira / G1 



Ações Campanha Coração Azul 

1) Nomeada a Embaixadora 
Brasileira da Campanha, a 
cantora Ivete Sangalo 

2) O Palácio da Justiça recebeu 
iluminação especial. A cor 
azul tomou conta do Edifício 
Sede do Ministério da 
Justiça e de seu Anexo I. 

3) O vídeo sensibilizador  da 
Campanha exibido na TV 
Globo de 13 a 28 de maio de 
2013  

 Video Coração Azul.mov 

4) Material enviado para a rede 

5) Campanha para Rádios 

6) Comitês locais da Campanha 
– RJ, MG  

 

Video Coração Azul.mov
Video Coração Azul.mov
Video Coração Azul.mov
Video Coração Azul.mov


 Conheça o hotsite da Campanha  

www.coracaoazul.com.br 



Cooperação Jurídica 

Internacional 

TRÁFICO DE PESSOAS 
Pedidos tramitados no DRCI em 2011 

Ativo Passivo Total 

24 9 33 

Como denunciar 
• Disque Direitos Humanos – Disque 100 

O Disque Denúncia Nacional é um serviço de discagem direta e gratuita disponível para todo o 
Brasil,  coordenado pela  SDH 

 

• Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 

Da Secretaria de Políticas para as Mulheres que tem como finalidade receber denúncias, orientar e 
encaminhar para os órgãos competentes os casos de tráfico de pessoas e de cárcere privado. 

• Se estiver no exterior: 

– Espanha: 900 990 055 (opção 1) Informe: 61-3799.0180 

– Portugal: 800 800 550 (opção 1) Informe: 61-3799.0180 

– Itália: 800 172 211 (opção 1) Informe: 61-3799.0180 

 

• Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores 

Os endereços dos Consulados e Embaixadas do Brasil no exterior estão no Portal Consular, acessível 
em http://www.portalconsular.mre.gov.br/apoio/embaixadas-e-consulados 

 

• Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas - URTP/DDH/ CGDI 

E-mail: urtp.ddh@dpf.gov.br ;  Telefone: (61) 2024 7939 

 

• Em rodovias federais – DPRF – Ligue 191 

 

mailto:urtp.ddh@dpf.gov.br


MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Secretaria Nacional de Justiça 

Departamento de Justiça 

 

 

www.mj.gov.br/traficodepessoas 
traficodepessoas@mj.gov.br 

 
Twitter: @traficopessoas 

Facebook: Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

 
Telefone +55 61 2025- 9584 

mailto:traficodepessoas@mj.gov.br

