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Às quatorze horas, do dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniu-se, virtualmente por meio da ferramenta MicroSoft Teams, o Comitê Nacional do
Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas (Conatetrap), constituído por meio da Resolução
CNMP nº 197, de 26 de março de 2019, para a realização da primeira reunião de trabalho em 2021. Presentes o presidente, conselheiro nacional do ministério
público, Sebastião Vieira Caixeta, e os integrantes do Comitê: Sérgio Henrique Furtado Coelho, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do
Maranhão (representante da Presidência do CNMP); Ana Lara Camargo de Castro, promotora de justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (representante do
Ministério Público dos Estados); Alessandra Campos Morato, promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (representante do
Ministério Público dos Estados); Catarina von Zuben e Ulisses Dias de Carvalho, procuradores do trabalho (representantes do Ministério Público do Trabalho),
João Francisco Bezerra de Carvalho, procurador regional da república (representando o Ministério Público Federal) e Luísa Nunes de Castro Anabuki,
procuradora do trabalho, secretariando a reunião. Fizeram-se presentes também Lys Sobral Cardoso e Italvar Filipe de Paiva Medina, procuradores do trabalho,
respectivamente coordenadora e vice coordenador da Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete/MPT); Eliane de Lima Pereira,
promotora de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), e André Luiz de Souza Cruz, gestor técnico do Programa de Localização e Identificação de
Desaparecidos (PLID) do MPRJ, ambos representando o Comitê do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid); Candido
Alexandrino Barreto Neto, Coordenador–Geral da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (MMFDH), e Andréia Figueira Minduca, Coordenadora de Apoio do Conatrae/MMFDH. Verificada a presença e constatada a
adequação do quórum, o presidente deu início à reunião cumprimentado os presentes, apresentando e dando boas-vindas a Luísa Anabuki que assume a secretaria
do comitê, em substituição ao procurador de trabalho Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade, Cadu, que pediu afastamento da função por motivos
particulares, tecendo ainda gratos elogios ao trabalho desempenhado pelo Cadu junto a este comitê e à Comissão de Planejamento Estratégico (CPE). Em seguida,
o presidente abriu a pauta, franqueando a palavra aos membros. Pedindo a palavra, Ulisses Carvalho solicitou seu desligamento do comitê, por motivos pessoais,
ao que o presidente respondeu agradecendo e elogiando sua participação enquanto membro, e ressaltando a perda por conta da larga experiência e empenho, no
que foi acompanhado por Ana Lara. Dando sequência à pauta o presidente propôs a aprovação a Ata da 6ª reunião ordinária de 2020, aprovada sem reparos por
todos os presentes. Em seguida foi avaliada a proposta de inclusão de previsão de cruzamento de dados com o Sinalid no fluxo dos resgastes dos trabalhadores em
situação análoga à de escravo, apresentada por Eliane Pereira e André Luiz, e complementada por Lys Cardoso. A proposta inclui também a capacitação de
membros e servidores do ministério público para uso da ferramenta. Eliane Pereira ressaltou a importância do tema do desaparecimento de pessoas que já atingiu
cerca de setecentas mil famílias na última década, número que supera inclusive o de homicídios no mesmo período. Passando ao próximo item em pauta, Ana
Lara informou que na última reunião do Comitê Gestor Nacional das Tabelas Unificadas (CGNTU), o Conatetrap, representado também por Ulisses Carvalho,
comprometeu-se a apresentar nova proposta para o desdobramento de campos de coleta de dados relacionados aos temas do Comitê, tomando como base proposta
similar aprovada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e a proposta apresentada pela Comissão de Infância, Juventude e Educação (CIJE) do CNMP, sem
prazo definido. Seguiu-se então ao debate sobre as regras de transparência e publicidade da atuação do comitê, nível de detalhamento dos assuntos tratados nas
reuniões do comitê e a participação de outras entidades ou pessoas. O Presidente ponderou que, conforme disposto na regulamentação do comitê, Resolução
CNMP e Regimento Interno, está prevista a participação, a convite, de pessoas e organizações com as quais seja importante uma maior interlocução, inclusive
com outros fóruns afins, tanto no judiciário como no executivo, sempre buscando o diálogo interinstitucional e com os mais diversos atores que contribuem e
acabam por militar nessa área. Ficou decido então que a participação nas reuniões, além dos membros natos, se dará por convite da presidência nos parâmetros
apresentados nos normativos. Italvar Medina registrou caso emblemático de grande operação interinstitucional para erradicação ao trabalho escravo, uma das
maiores já efetuadas, levada a cabo em janeiro de 2021. Lys Cardoso registrou ainda que o MPT está entabulando diálogo interno para construção de um sistema
que registre de forma transparente os casos emblemáticos, desde a denúncia até sua conclusão, contemplando todos os desdobramentos e interlocutores. Luísa
Anabuki aproveitou o ensejo para informar que o Comitê conta agora com espaço institucional próprio dentro do sítio do CNMP na internet,
(https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/conatetrap/apresentacao) não estando mais vinculado ao espaço da CPE, onde estão publicamente disponíveis atas,
regulamentação e demais informações sobre o comitê. Andréia Minduca apresentou o fluxo nacional de atendimento às vítimas de trabalho escravo no Brasil,
ressaltando a importância de todos os atores institucionais no acolhimento e proteção ao trabalhador vitimado. Disponibilizou o link para a pesquisa sobre o
mapeamento das ações penais e cíveis de trabalho escravo, que se encontra disponível para consultas na biblioteca do MMFDH. Ulisses Carvalho pediu que o
MMFDH disponibilize o acesso ao banco de dados brutos utilizado nesta pesquisa, para que possam ser feitas outras análises, além o relatório já apresentado.
Andreia Minduca comprometeu-se a levar o pedido à coordenação do Conatrae, devendo permanecer na pauta da próxima reunião. Em seguida Luísa Anabuki
apresentou os resultados da campanha alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, elaborada e divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom)
do CNMP, que contou com uma interação, visualizações, compartilhamentos e curtidas dentro da média de outras campanhas similares no CNMP, destacando
apenas que o formato de card animado não gerou o engajamento esperado, e que, nas próximas campanhas, devemos mesclar com outros formatos. Foi proposta a
realização de oficinas para membros do MPU e MPE de formas de detecção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, inclusive com participação dos representantes
dos PLIDs (Sinalid). Deliberado que o assunto deverá continuar sendo debatido no âmbito comitê, seguindo em pauta. Como próximo assunto da pauta foi
deliberado que Catarina Zuben irá representar o Conatetrap na Reunião Ordinária Virtual da Conatrae/MMFDH, no próximo dia 24/02/2021, às 14h30.
Finalmente, foram aprovados por unanimidade dos presentes o Relatório Anual de Atividades de 2020, o Plano de Trabalho para 2021 e o calendário das
próximas reuniões que deverão acontecer nos dias 14 de abril e 9 de junho de 2021. Segue em pauta a disponibilização da agenda de reuniões do Conatrap/MJSP
para 2021, a realização do Seminário Migração e Desenvolvimento possivelmente em setembro se as condições sanitárias permitirem, e a remessa de dados por
parte da Secretaria do Trabalho ao MPT, que são importantes para atualização dos observatórios de trabalho escravo e meio ambiente do trabalho, assim como
acesso aos autos de infração. Tendo esgotada a pauta, sem outros assuntos, às 16h, o presidente encerrou os trabalhos agradecendo a participação e a colaboração
de todas e todos. Lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente do Conatetrap e por esta secretária.

 

Sebastião Vieira Caixeta
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Luísa Nunes de Castro Anabuki

Secretária
 

Documento assinado eletronicamente por Luísa Nunes de Castro Anabuki, Membro Auxiliar do CNMP, em 20/04/2021, às 13:56, conforme
Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.



Documento assinado eletronicamente por Sebastiao Vieira Caixeta, Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, em
20/04/2021, às 16:35, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0474757 e o código CRC 999EFE33.


