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Às quatorze horas, do dia quatorze de abril 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 e Alessandra Campos Morato, promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios (representantes do Ministério Público dos Estados); Italvar Filipe de Paiva
Medina, procurador do trabalho (representante do Ministério Público do Trabalho), Adriana
Scordamaglia Fernandes e João Francisco Bezerra de Carvalho, procuradores regionais da
república (representantes o Ministério Público Federal) e Luísa Nunes de Castro Anabuki,
procuradora do trabalho, secretariando a reunião. Fizeram-se presentes também: Eliane de Lima
Pereira, promotora de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ),  representando o
Comitê do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid); Andréia
Figueira Minduca, Coordenadora de Apoio do Conatrae/MMFDH, Carlos Henrique Borlido
Haddad e Lívia Mendes Moreira Miraglia, Professores Doutores e Coordenadores da Clínica de
Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais, Diego Moreno de Assis e Santos, subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e
Igualdade Racial (SUBDHIR), da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) do Governo do
Distrito Federal, Elianildo da Silva Nascimento, membro do Comitê Distrital de Enfrentamento ao
Trabalho Escravo da SUBDHIR/GDF, Jozélia Maria da Silva, assessora da Subsecretaria de
Apoio às Vítimas de Violência (SUBAV) da SEJUS/GDF . Verificada a presença e constatada a
adequação do quórum, o presidente deu início à reunião cumprimentado os presentes,
apresentando e dando boas-vindas aos novos representantes do MPT, Lys Cardoso e Italvar
Medina, procuradores do trabalho e justificando a ausência dos Conselheiros Silvio Amorim e
Fernanda Marinela. Dando sequência à pauta, o presidente propôs a aprovação a Ata da 6ª
reunião ordinária de 2020, podendo receber retificações e adendos até o encerramento desta
reunião, foi, ao final, aprovada sem reparos por todos os presentes. Em seguida, o presidente
abriu a pauta, franqueando a palavra aos membros. Na sequência foram apresentados os
resultados e respondidas as perguntas sobre a pesquisa realizada pela Clínica de Trabalho
Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), por meio dos professores doutores Carlos Henrique Borlido Haddad e Lívia Mendes
Moreira Miraglia, disponível na Biblioteca digital do MMDFH
(https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/1924). Ao final da apresentação, o
presidente agradecendo aos acadêmicos, cumprimentou pela relevância e qualidade dos
resultados, no que foi acompanhado por Adriana Scordamaglia, Eliane Pereira e Luísa Anabuki,
que também elogiou a seriedade metodológica da pesquisa, que incentiva e motiva a ação dos
membros do MPU. Seguindo a pauta, Luiz Fabiano de Assis, que, além de procurador do
trabalho, é cientista de dados e diretor de Investigação e Dados no MPT, apresentou o
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Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, uma importante
ferramenta para a promoção do trabalho decente guiada por dados, disponível em
https://smartlabbr.org/ . Italvar Medina relatou a dificuldade do MPT, desde 2018, para obter
informações sobre dados oriundos das fiscalizações e autuações de combate ao trabalho escravo
contemporâneo feitas no âmbito da Secretaria de Trabalho e Previdência Social, do Ministério da
Economia, em formato compatível com o Observatório, ainda que requisitadas nos termos da Lei
Complementar 75/1993, reforçando tratar-se de material sensível e com elevado interesse social
no enfrentamento do problema. Nesse sentido, Adriana Fernandes propôs que o Conatetrap
encaminhe ofício ao Ministério da Economia, tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes
o encaminhamento de ofício àquele órgão, buscando, por intermédio da interlocução, uma das
atribuições previstas para o Comitê, a sensibilização para o compartilhamento das informações no
formato adequado, a partir de argumentações e ponderações relativas à matéria. O ofício seguirá
subscrito pelo presidente, e será elaborado partindo das contribuições de Luísa Anabuki, Luís
Fabiano e Italvar Medina. A seguir, o presidente colocou em apreciação a retirada da proposição
de alteração da Resolução CNMP nº 86, de 21 de março de 2012, em face de novas reflexões
sobre o tema que foram levantadas por integrantes do Conatetrap e por ramos do Ministério
Público, no sentido de que  o tema carece de um maior aprofundamento no âmbito das unidades e
dos ramos do Ministério Público brasileiro, sugerindo não regulamentar a matéria no momento,
comprometendo-se a continuar os estudos e a fazer nova proposta no futuro, caso entendam
pertinente. A proposta foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Dando continuidade foram
aprovadas por unanimidade alterações no Plano de Trabalho para 2021, atualizando responsáveis
pelas ações, por conta da recente mudança nos representantes do MPT, ajustando, pelo mesmo
motivo, os prazos dessas ações, e alteração nas datas comemorativas, substituindo-se, por conta
de possíveis reações negativas nas redes sociais, conforme parecer da Secretaria de
Comunicação Social do CNMP, o dia da abolição da escravatura, pelo Dia Mundial de
Enfrentamento ao Trabalho Infantil, celebrado dia 12 de junho, quando podermos articular com a
Comissão da Infância, Juventude e Educação (CIJE) do CNMP, ações de conscientização sobre
o tema. Decidiu-se que os representantes do MPT continuam representando o Contatetrap nas
reuniões ordinárias do Conatrae. Também participaram da reunião Diego Moreno de Assis e
Santos, subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e Igualdade Racial (SUBDHIR), da
Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) do Governo do Distrito Federal, Elianildo da Silva
Nascimento membro do Comitê Distrital de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da
SUBDHIR/GDF, Jozélia Maria da Silva, assessora da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de
Violência (SUBAV) da SEJUS/GDF, que apresentaram os trabalhos desenvolvidos, no âmbito
Distrito Federal, para o enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas.
Parabenizando as iniciativas apresentadas, Italvar Medina ressaltou a importância de articular os
órgãos para um atendimento adequado às vítimas do tráfico de pessoas e do trabalho escravo,
tratando das medidas preventivas e de políticas públicas, e do acompanhamento no pós-resgate
garantindo seu retorno ao mercado de trabalho de forma digna, evitando o retorno à condição de
vulnerabilidade social, no que foi seguido por Adriana Fernandes. Andréia reforçou que o
conhecimento e aplicação Fluxo de acolhimento desenvolvido pelo Conatrae/MMFDH auxilia
nesse sentido, pois aborda o atendimento às vítimas numa visão e multidisciplinar favorecendo a
atuação em rede proteção aos trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Ao final das
apresentações, Luísa Anabuki registrou, em nome do presidente, agradecimentos aos
Subsecretários Janandreia Santos e Diego Moreno, ambos da SEJUS, pela maneira entusiasmada
com que abraçaram o convite para aproximação com o Conatetrap, que continua à disposição
para estreitar laços. Sobre a reunião da Conatrae no último dia 24/02, Italvar justificou que, por
conta de deveres do cargo e problemas técnicos, só puderam representar o Conatetrap durante
parte do ato. Destacou que as reuniões da Conatrae não têm avançado quanto à discussão de
temas relevantes para temática, como a ausência, desde 2013, de concurso público para
Auditores-Fiscais do Trabalho, a indefinida suspensão de todos os prazos de recursos
administrativos contra autos de infração, que tem inviabilizado a inserção de diversos infratores na
"lista suja" e a redução de verbas para a fiscalização do trabalho. Pedindo a palavra, Andreia
Minduca respondeu esclarecendo sobre os trabalhos desenvolvidos na Conatrae, ressaltando que
todas as colocações apresentadas foram registradas e informando a criação de um GT para
elaboração do regimento, que será tempestivamente divulgado para receber contribuições de
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aprimoramento. Quanto ao concurso de auditores, disse que o Conatrae já está buscando
interlocução com a Secretaria do Trabalho. Sobre a capacitação “Tráfico de pessoas e atuação
em rede”, que será ministrada na Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU),
Alessandra Morato comprometeu-se a verificar sobre o cronograma previsto na Escola, e
também articular-se com Lys Cardoso e Luísa Anabuki para a realização da iniciativa, devendo o
assunto ser retomado na próxima reunião ordinária, prevista para o dia 9 de junho, às 14h. Tendo
vencido a pauta, sem outros assuntos, às 16:50h, 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
Presidente

 
Luísa Nunes de Castro Anabuki

Secretária

Documento assinado eletronicamente por Roberto Itajahy Lopes , Assessor, em
04/10/2021, às 20:24, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE
NOVEMBRO DE 2020, e 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 04/10/2021, às 20:27,
conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e
Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luísa Nunes de Castro Anabuki,
Membro Auxiliar do CNMP, em 05/10/2021, às 15:55, conforme § 3º do art. 4º
do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e 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 0491787 e o código CRC 15B55892.
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