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Às quatorze horas, do dia nove de junho 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
terceira 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;  Alessandra Campos Morato, promotora de justiça do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios representante do Ministério Público dos Estados; Lys Sobral
Cardoso, procuradora do trabalho representante do Ministério Público do Trabalho (MPT), e
Luísa Nunes de Castro Anabuki, procuradora do trabalho, secretariando a reunião. Fez-se
presente também Eliane de Lima Pereira, promotora de justiça do Ministério Público do Rio de
Janeiro (MP/RJ), representando o Comitê do Sistema Nacional de Localização e Identificação de
Desaparecidos (Sinalid). Verificada a presença, e não tendo sido atingido o quórum qualificado na
forma do regimento interno, o presidente deu início à reunião cumprimentado os presentes,
justificando a ausência dos Conselheiros Silvio Amorim e Fernanda Marinela. Dando sequência à
pauta, foi adiada a aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária. Quanto à representação na
reunião do Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), os presentes concordaram em manter
os representantes geralmente indicados, Lys Cardoso e Italvar Medina. O presidente, com a
anuência dos presentes, deliberou a indicação do dia 25 de agosto de 2021 para a próxima
reunião ordinária do comitê, que será realizada, preferencialmente, de forma presencial. Passou-se
a discutir a Portaria Nº 1.620, de 13 de maio de 2021, do MMFDH, que atualiza o Pacto
Federativo para a Erradicação do Trabalho Escravo. Lys Cardoso manifestou preocupação com
a ausência de uma obrigação anteriormente estipulada, que previa o fomento, o estímulo e a
manutenção do conceito do artigo 149 do Código Penal (reduzir alguém a condição análoga à de
escravo), com a redação dada no ano de 2003. Com objetivo de cumprir o papel articulador do
comitê, o presidente sugeriu encaminhar aos integrantes do Conatrae ofício pedindo que o assunto
seja pautado e discutido naquela comissão, no que foi acompanhado pelos demais membros
presentes. Como próximo assunto, tratou-se da ação número 3 do Plano de Trabalho e, quanto a
isso, foi relatada a repercussão positiva do Ofício do Conatetrap ao Ministério da Economia,
reforçando a importância de fornecimento de informações sobre os dados do seguro-desemprego
(modalidade trabalhador resgatado) para o Observatório da Erradicação do Trabalho e Tráfico
de Pessoas. O comitê continuará monitorando o envio das informações, atuando na articulação
caso ainda necessário. Outro ponto tratado foi a representação do MPF. Foi informado, durante
a reunião, que houve mudança na organização interna do MPF, na coordenação do grupo de
apoio que trata dos temas do comitê, o presidente orientou que fosse feito contato com
Presidência do CNMP para verificar se esse fato acarretaria uma eventual substituição da
representação daquele ramo junto ao Conatetrap. Na sequência foi confirmado para o dia 7 julho
de 2021 o curso “Tráfico de pessoas: atuação em rede”, ofertado pela Escola Superior do
Ministério Público da União (ESMPU) em parceria com o comitê, na modalidade Ensino a
Distância, que terá como capacitadores Ana Carolina Roman (MPF), Elaine Pereira e André Luiz
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de Souza Cruz (MP/RJ) e Tatiana Leal Simonetti Bivar (MPT). Em seguida foi destacada a
campanha realizada, em parceria com a Comissão da Infância, Juventude e Educação do CNMP
nas redes sociais sobre a importância do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, que teve bastante repercussão e engajamento, com
compartilhamentos e curtidas, e na mesma linha, a campanha do Dia Mundial e Nacional de
Combate ao Trabalho Infantil, destacando que uma das piores formas de trabalho infantil é a
submissão de crianças e adolescentes à escravidão. Passando a tratar das próximas datas
comemorativas, Luísa Anabuki informou que, em referência ao dia 20 de junho, Dia Mundial do
Refugiado, será veiculada matéria jornalística e campanha em redes sociais, tendo com tema
central o refúgio humanitário, ilustrado com a “Operação Acolhida”, que envolve a cooperação de
vários órgãos no acolhimento de migrantes. Para o dia 30/7, Dia Mundial e Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o comitê, por meio da Secretaria de Comunicação Social
(Secom) do CNMP, irá articular-se com as assessorias de comunicação das unidades e ramos do
Ministério Público dos integrantes do Comitê, para divulgar as campanhas demonstrando a
diversidade de abordagens desse tema. Lys Cardoso propôs a criação de um GT para debater
sobre a desagregação dos dados ligados ao temário afeto ao comitê, para encaminhar proposta
de alteração das tabelas unificadas ao Comitê Gestor Nacional das Tabelas Unificadas (CGNTU)
do CNMP e ao órgão correlato no Conselho Nacional de Justiça, para manter a harmonia entre o
judiciário e ministério público. Aprovada a criação do Grupo composto por Ana Lara e Lys
Cardoso, com reunião a ser agendada por Luísa Anabuki. Partindo de informes trazidos por
Eliane Pereira, reiterou-se a importância do acompanhamento de processos e procedimentos de
casos emblemáticos que versam sobre a utilização de trabalho escravo e o tráfico de pessoas que
se encontram tramitando no Ministério Público. Em estudos preliminares no âmbito do Ministério
Público do Trabalho (MPT), foi sinalizado que seria viável a publicação dos casos, no entanto,
considerando que um levantamento dessa natureza demanda dados externos, principalmente de
ações do Ministério Público Federal (MPF), o Comitê utilizará o recente termo de cooperação
entre o MPF e MPT, que fomenta a parceria e a troca de informações, para viabilizar essa ação.
Lys Cardoso ressaltou a importância de o comitê ter acesso a uma plataforma para hospedagem
de videoaulas, o presidente pediu que fosse feito contato com a Unidade Nacional de
Capacitação do Ministério Público (UNCMP) para verificar se essa solução está ou estará
disponível para uso do comitê. O presidente encaminhou no sentido de monitorar a situação da
pandemia Covid19, a fim de verificar a possibilidade de que a próxima reunião ordinária seja
presencial, no Plenário do CNMP. Tendo vencido a pauta, sem outros assuntos, às 15:15h, 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 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.
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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 0507263 e o código CRC 36B19F3D.

Ata 003/2021  3ª Reunião Ordinária 2021 do Conatetrap (0507263)         SEI 19.00.6660.0003974/2021-11 / pg. 3


	Ata 003/2021  3ª Reunião Ordinária 2021 do Conatetrap (0507263)

