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Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional do Ministério
Público de Combate ao Trabalho em Condição Análoga à de
Escravo e ao Tráfico de Pessoas, realizada em 25.08.2021.

Às dezesseis horas, do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu-se,
presencialmente no Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), e virtualmente
por meio da ferramenta MicroSoft Teams, o Comitê Nacional do Ministério Público de Combate
ao Trabalho em Condição Análoga 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
quarta 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 Ministério Público do Estado
de 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; João Francisco Bezerra de Carvalho, procurador regional da república, representante do
Ministério Público Federal; Lys Sobral Cardoso e Italvar Filipe de Paiva Medina, procuradores do
trabalho, representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), e Luísa Nunes de Castro
Anabuki, procuradora do trabalho, secretariando a reunião. Fizeram-se ainda presentes 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), e Ângelo Fabiano Faria da Costa, Carlos Eduardo de Azevedo Lima e Marcelo Crisanto
Souto Maior, procuradores do trabalho. Feitas as apresentações e verificada a presença, 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 proposta a aprovação das Atas da 2ª  e  3ª
Reuniões Ordinárias. Sobre a atualização da remessa de dados (relatórios de fiscalização, autos
de infração, e as guias do seguro-desemprego) pelo Ministério da Economia que não vinha sendo
feita ao MPT, para alimentação dos observatórios digitais do trabalho descente e do trabalho
escravo, desde 2018, Lys Cardos informou que a partir da provocação do Conatetrap, na forma
de Ofício àquele órgão, as informações relativas aos autos de infração foram remetidas, faltando
ainda da remessa das guias do seguro-desemprego. Ainda sobre esse tema, Luísa Anabuki
informou que, a pedido do presidente, foi realizada reunião com representantes do Ministério da
Economia em 17 de agosto de 2021, enfatizando a necessidade manutenção do fluxo dessas
informações, quando aquele órgão pode esclarecer que demora no envio deveu-se à necessidade
adequação dos dados, à luz da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, (Lei Geral de Proteção
de Dados), mas foi confirmado que os dados já foram remetidos e serão novamente de firma
regular e contínua. O presidente pediu que fosse dada publicidade à essa conquista. Dando
sequência, Lys Cardoso e Italvar Medina apresentaram algumas informações sobre a situação do
Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conatrap) do Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP), especialmente ressaltando a importância de que seja franqueada a
presença dos Ministérios Públicos nas reuniões e integrado o sistema de repressão e prevenção
ao Tráfico de Pessoas e o de trabalho escravo. Avançando na pauta, Luísa Anabuki informou que
o Comitê Gestor Nacional das Tabelas Unificadas aprovou o pleito do Conatetrap para o
desdobramento dos campos constantes dos anexos da Resolução CNMP nº 74/2011, relativos ao
trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, que estarão disponíveis em 2022, relativamente ao ano
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de 2021, possibilitando comparar quantidades de inquéritos e ações civis públicas que tramitam
nas unidades e ramos do Ministério Público, o que não era possível até então. Em seguida,
respondendo a questionamento levantado na 3ª reunião ordinária de 2021, Luísa Anabuki informou
que o CNMP ainda não conta com plataforma para hospedagem de capacitação, contando
apenas com a possibilidade de hospedagem de vídeos no Canal YouTube do CNMP. Na
sequência, Luísa Anabuki e Lys Cardoso divulgaram convite para publicação no livro "Escravidão
na interseccionalidade de gênero e raça: um enfrentamento necessário", cujo prazo de remessa
dos arquivos é no próximo dia 15 de setembro de 2021, fruto do trabalho do Grupo de estudos 
"Escravidão, gênero e raça" da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conaete) do MPT, com o objetivo de publicar uma obra
coletiva com reflexões sobre o tema. O Edital Conaete-MPT nº 01/2021 encontra-se aberto até 15
de setembro, com possibilidade de prorrogação, com o objetivo de ouvir a sociedade, academia
e colegas que atuam no combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, como um ponto de
partida para as próximas linhas de ação do grupo de estudos. Sobre as campanhas em datas
comemorativas do Conatetrap, nas redes sociais do CNMP, Luísa Anabuki ressaltou que
as interações têm ficado acima da média de outras campanhas do órgão. Em seguida foi
destacada a participação do Comitê em diversas ações relativas às comemorações do 30/07 -
Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no mês de julho, que incluiu: i)
o curso “Tráfico de pessoas: atuação em rede”, no dia 7 de julho, ofertado pela Escola Superior
do Ministério Público da União (ESMPU) em parceria com o comitê, na modalidade Ensino a
Distância, que teve como capacitadores Ana Carolina Roman (MPF), Elaine Pereira e André Luiz
de Souza Cruz (MP/RJ) e Tatiana Leal Simonetti Bivar (MPT), com mais de 200 inscritos; ii) a
campanha realizada, em parceria com o MPT, com a Webinário "Liberdade no Ar", que contou
com a participação do Presidente do Conatetrap e de Ana Lara Camargo de Castro, e iii)
replicação no sítio do CNMP de campanhas de unidades e ramos representados no comitê, com
destaque para a replicação da campanha de tráfico de pessoas do MPF, que relaciona o crime à
corrupção. Passando a tratar das próximas datas comemorativas, Luísa Anabuki informou que, em
referência ao dia 29 de setembro, Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, será veiculada
campanha em redes sociais ainda em elaboração, estando aberto para sugestões de
abordagem. Em seguida, Italvar Medina trouxe relato de sua participação na última reunião
ordinária da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), em que representou o
Conatetrap, com destaque para aprovação do novo regimento interno daquele comitê e o
estabelecimento de pontos permanentes de pauta até seu atendimento, principalmente no que diz
respeito à realização de concurso público para novos auditores fiscais. Quanto à representação
na próxima reunião do Conatrae, dia 30 dias agosto, os presentes concordaram em manter como
representantes indicados, Lys Cardoso e Italvar Medina. Como desdobramento da Ação nº 8 do
Plano de Trabalho 2021 do Conatetrap, deliberou-se pelo acompanhamento do caso
emblemático que tramita no STF, caso oriundo do TRF da 1ª região, com repercussão geral
reconhecida, que trata da tentativa de estabelecer diferentes patamares regionais para a
degradância nas condições de trabalho. Como último assunto, Lys Cardoso sugeriu que o CNMP
divulgue as ações sob sua condução para o cumprimento da Agenda 20/30 da Organização das
Nações Unidas (ONU), a exemplo do que acontece no Conselho Nacional da Justiça (CNJ),
ficando aprovado o encaminhamento da questão para outras instâncias do CNMP. Por fim, ficou
definida a próxima reunião ordinária para o próximo dia 25 de outubro, às 16 horas, no Plenário
do CNMP, com possibilidade de participação remota com uso da ferramenta MS Teams. Tendo
vencido a pauta, sem outros assuntos, às 17:45h, encerram-se os trabalhos com agradecimento à
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
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Documento assinado eletronicamente por Luísa Nunes de Castro Anabuki,
Membro Auxiliar do CNMP, em 20/10/2021, às 18:06, 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 20/10/2021, às 18:08,
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 0543479 e o código CRC 990292EA.
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