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ATA n° 5/2021
 

 
Ata da 5ª 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 20.10.2021.

Às dezesseis horas, do dia vinte de outubro 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 quinta 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;
Italvar Filipe de Paiva Medina, procurador do trabalho, representante do Ministério Público do
Trabalho (MPT) e Luísa Nunes de Castro Anabuki, procuradora do trabalho, secretariando a
reunião. Fizeram-se ainda presentes Valdson José Rabelo, coordenador-geral de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes do Departamento de Migrações
da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP),
representando o Comitê Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP), e Bruno
Tempesta, coordenador-geral de Combate ao Trabalho Escravo  do Ministério da Mulher, Família
e Direitos Humanos (MMFDH), representando a Comissão Nacional para Erradicação do
Trabalho Escravo (CONATRAE), além dos procuradores do trabalho Carlos Eduardo de Azevedo
Lima e Marcelo Crisanto Souto Maior. 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 aos presentes e justificando a ausência dos Conselheiros Silvio Amorim e
Fernanda Marinela. Dando sequência à pauta, foi aprovada a Ata da 4ª Reunião Ordinária.
Seguindo a pauta, sobre a Ação 8 do Plano de Trabalho 2021, que visa acompanhar os
processos e procedimentos que versam sobre a utilização de trabalho escravo e sobre o tráfico
de pessoas que se encontram tramitando no Ministério Público (MP), Luísa Anabuki informou que,
como desdobramento dos trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) composto por Ana Lara Castro e
Lys Sobral, o Comitê Gestor Nacional das Tabelas Unificadas (CGNTU) aprovou a alteração do
anexos da Resolução CNMP nº 74/2011 para que conste o desdobramento dos códigos
referentes ao trabalho escravo e a inclusão de temas referentes ao tráfico internacional e interno
de pessoas, cujos números, tanto das ações trabalhista quanto das investigações criminais,
estarão disponíveis a partir da próxima coletada de dados, prevista para o início de 2022. Nesse
contexto Italvar Medina informado que o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho
aprovou nova resolução, em substituição à Resolução nº168/2019, que criou a lista de
condenados judicialmente por trabalho escravo e tráfico de pessoas em ações propostas pelo
MPT. Em seguida foram divulgados os resultados da campanha comemorativa ao Dia Mundial do
Migrante e do Refugiado, celebrado em 29 de setembro, com quantidade interações dentro dos
parâmetros esperados. Na sequência, Italvar Medina trouxe informações sobre os temas
abordados na última reunião do Conatrae, ocorrida no dia 30 de agosto  deste ano, cujas
deliberações podem ser encontradas no link do portal "Participa mais Brasil" 
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(https://www.gov.br/participamaisbrasil/atas-de-reunioes14). Ainda sobre esse tema deliberou-
se por indicar Lys Sobral e Italvar Medina como representantes do Conatetrap na próxima reunião
do Conatrae, prevista para o dia 3 de novembro de 2021. Avançando na pauta, foi aprovada a
data de 15 de dezembro de 2021 para realização da próxima reunião ordinária do comitê, com a
recomendação do presidente, que encerra seu mandato, para que se continue com a execução
das ações já em curso, sem prejuízo de avaliação pelo novo presidente, a ser indicado
tempestivamente pelo Plenário do CNMP. Na sequência, Luísa Anabuki apresentou o relatório de
atividades do comitê em 2021 até a presente data, apontando que todas as ações previstas no
Plano de Trabalho para 2021 foram integralmente cumpridas, a exceção daquelas que, sendo
permanentes, não se esgotam. Foi deliberado pela divulgação do presente relatório no sítio
comitê na internet, encaminhando cópia deste relatório também aos representantes da Conatrae e
do Conatrap, e ainda o incluir na notícia sobre a presente reunião ordinária, a ser divulgada pelo
jornalismo do CNMP.  Aos presentes, foi entregue versão impressa do relatório. Ao final da
apresentação relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. Vencida a pauta, passando-
se a tratar de outros assuntos, Italvar Medina apresentou dados estatísticos que apontam para
invisibilidade das trabalhadoras em condições análogas à de escravo do gênero feminino, cuja
quantidade de resgatadas apresenta-se bem aquém dos resgates de trabalhadores masculinos,
principalmente se comparados aos padrões internacionais, apontando para a necessidade de
maior integração dos órgãos que tratam do trabalho escravo contemporâneo com aqueles que
cuidam do tráfico de pessoas, esclarecendo que esses tipos penais geralmente estão
interconectados, ressaltando a importância dessa integração para que as vítimas tenham acesso
também aos seus direitos trabalhistas.  Em seguida, Italvar Medina dirigiu pedido ao
representante do Conatrap presente, manifestando o interesse institucional para que os
representantes do MPT, do MPF e do Conatetrap sejam convidados para as reuniões daquele
órgão, ainda que como observadores, no que foi prontamente atendido, ficando a secretaria do
Conatetrap encarregada de encaminhar ao Conatrap a relação dos endereços e-mail para
convite. Na oportunidade, Valdson Rabelo esclareceu que o atraso na retomada das reuniões
ordinárias do Conatrap deveu-se principalmente pela necessidade de aprovação de novo
regimento interno, o que somente aconteceu há poucos dias, ainda pendente de
publicação, aproveitando a oportunidade para ressaltar as dificuldades daquele órgão para
extração de informações, pois os bancos de dados das diversas instituições envolvidas com os
temas do tráfico de pessoas apresentam-se muito dispersos, reforçando por fim, ser interesse do
Conatrap a integração com outros órgãos que militam sobre o tema.  O presidente ressaltou a
importância de buscar a articulação e a integração com órgãos parceiros, envolvidos nessas
temáticas de políticas públicas, sendo essa uma das premissas da atuação do Conatetrap. Luísa
Anabuki pediu a Bruno Tempesta que um representante da CONATRAE apresente, na próxima
reunião ordinária, o fluxo nacional de resgate, já publicado, com a sugestão de Alessandra Morato
para que naquela ocasião sejam convidados também os representantes do Comitê Distrital de
Combate ao Trabalho Escravo. Por fim, Bruno Tempesta solicitou a palavra para reforçar
necessidade aproximação destas importantes pautas, tecendo elogios à atuação do Conselheiro
Sebastião Caixeta no enfrentamento destas e de outras causas, que são tão caras à sociedade
como um todo, no que foi seguido por Valdson Rabelo, Sérgio Coelho, Italvar Medina, Luísa
Anabuki, Carlos Eduardo Lima e Alessandra Morato, que ressaltou também o empenho do
conselheiro na criação do Conatetrap. O presidente agradeceu pelas palavras gentis e pela
deferência a ele dirigidas, externando sua felicidade em ter alcançado a trilha de expectativa de
sua representação do MP e da sociedade brasileira, a quem disse acreditar dever-se prestar
contas, ressaltando que muito aprendeu, e carrega genuíno sentimento de gratidão pela
experiência colhida a partir da convivência com tantas pessoas extraordinárias e por ter podido
realizar alguns avanços em políticas públicas importantes, inclusive naquelas que são objeto do
Conatetrap, e por ter visto acolhida sua proposta para a criação deste comitê, ressaltando que os
resultados até aqui colhidos são, na verdade, fruto de parcerias, de um trabalho em
equipe, colaborativo, e que a união em torno de um objetivo em comum gera mais força e
resultados consistentes, reconhecendo e agradecendo a cada uma e a todos os integrantes do
comitê e também a cada parceiro. Reforçando a necessidade de articulação e trabalho em rede,
afirmou que, apesar do mandato que se encerra, o comitê prossegue, manifestando seu desejo de
que o Conatetrap siga com um trabalho exitoso, encerrando assim a presente reunião às

Ata 005/2021 - 5ª Reunião Ordinária 2021 do Conatetrap (0547990)         SEI 19.00.6660.0005931/2021-37 / pg. 2



17h. 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 Luísa Nunes de Castro Anabuki,
Membro Auxiliar do CNMP, em 21/10/2021, às 17:08, 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.

Documento assinado eletronicamente por Sebastiao Vieira Caixeta, Presidente
da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, em 21/10/2021, às 18:33,
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 0547990 e o código CRC FF0C92EF.
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