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Às quatorze horas, do dia dois de junho de dois mil e vinte, reuniu-se virtualmente com o uso da
ferramenta MicroSoft Teams, a partir de acesso remoto, 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 segunda reunião de trabalho de 2020. Presentes o presidente, conselheiro nacional
do ministério público Sebastião Vieira Caixeta, e os integrantes do Comitê,  Ana Lara Camargo
de Castro, promotora de justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS), representando o
Ministério Público dos Estados; a procuradora do trabalho Catarina von Zuben e o procurador do
trabalho Ulisses Dias de Carvalho, representando o Ministério Público do Trabalho (MPT); o
promotor de justiça do Estado do Maranhão, Sérgio Henrique Furtado Coelho, representando a
Presidência do CNMP; e o assessor-chefe da CPE, João Barbosa Lima, secretariando a reunião.
Fizeram-se presentes também Lys Sobral Cardoso, procuradora do trabalho e coordenadora da
Coordenação Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete/MPT); Italvar Filipe de
Paiva Medina, procurador do trabalho, vice-coordenador da Coordenação do Conaete/MPT;
e Marina Bernardes de Almeida, representando a Coordenadora-Geral de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas (Conatrap) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Verificada a
presença da composição, o presidente deu início à reunião. Cumprimentou e agradeceu a todos e
todas, que passaram a apresentar-se. Dando início à pauta, o presidente propôs a aprovação da
Ata da 2ª Reunião ao final da reunião. Na sequência, o Ulisses Carvalho sugeriu posicionamento
do Conatetrap quanto ao § 5º artigo 2º da Lei nº 13.999/2020, que veda a celebração de
contrato de empréstimo do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Pronampe), com empresas que possuam condenação relacionada a trabalho em
condições análogas às de escravo ou a trabalho infantil. O conselheiro Sebastião Caixeta destacou
que tal punição já era almejada pelo Ministério Público da União (MPU) há muito, e que agora as
empresas condenadas por esse tipo de crime terão uma punição prevista em lei. Entretanto,
lembrou que a lei não traz como se dará a composição desse cadastro restritivo, pelo que, o
assunto merece uma reflexão maior, aprofundar o estudo das possibilidades e das dificuldades
para viabilizar esse cadastro negativo. Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho, com
representantes do MPT, Lys Cardoso, Catarina Zuben, Ulisses Carvalho e Italvar Medina, e da
Presidência do CNMP, Sérgio Coelho, para detalhar, no prazo de até 30 dias, a proposta de
criação e manutenção de um banco de dados incluindo as condenações criminais e trabalhistas,
tipificadas na forma abrangida pela referida lei. Passando ao próximo ponto da pauta,  Ulisses
Carvalho sugeriu um protocolo de medidas protetivas sanitárias para os membros do MPU que
participam do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), em operações de enfrentamento
ao trabalho escravo em todas as regiões do Brasil, e que já está retomando as atividades. Caixeta
informou que o assunto já está sendo tratado no Plenário do CNMP, que estuda um protocolo
para a retomada das atividades presenciais, e que já está acompanhando a elaboração.
Deliberou-se então que Lys Cardoso e Ulisses Carvalho, até o dia 05 de junho próximo, irão
detalhar tópicos específicos para auxiliar Caixeta na condução do tema junto ao Plenário da Casa.
Ulisses Carvalho citou também a necessidade de um protocolo para segurança dos membros do
MPU que participam das operações do GEFM, para o que Caixeta pediu que fosse tratado junto
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aos demais atores, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, em reunião específica sobre o
tema, para construção de modelo a ser endossado pelo Conatetrap, ficando estabelecido o prazo
de até setembro de 2020 para conclusão dos trabalhos. Em seguida, Ulisses Carvalho lembrou
que a Resolução CNMP nº 197/2019, que criou o Conatetrap, no artigo 2ª cita como
competência do Comitê, “promover o levantamento de dados estatísticos” sobre o tema e o
monitoramento desses processos. Ficou decidido que, para tanto, serão utilizadas as informações
colhidas no Business Intelligence (BI) da publicação "MP um Retrato", elaborado a partir do
sistema CNMPInd, cujas informações, publicas, serão extraídas e consolidadas em documento do
Conatetrap, apenas com detalhes geográficos, para divulgação aos parceiros evitando-se
sobrecarregar as Unidades e Ramos com muitos pedidos de informações, tendo em vista o
contexto da pandemia do Coronavírus, que já está mobilizando as unidades ministeriais. Passou-
se então a avaliar os prazos originalmente estabelecidos no Plano de Trabalho para 2020. As
ações 1, 3, 6 e 11, de cunho permanente, tiveram seus desdobramentos prejudicados em face da
pandemia do Covid-19. As ações 2, 5 e 10 foram consideradas cumpridas. A ação 4 foi adiada
para até a próxima fase de revisão orçamentária do CNMP, prevista para julho de 2020. A ação
7 foi reagendada para a próxima reunião ordinária, em face da licença de Carlos Andrade. A ação
8 teve seu primeiro desdobramento, previsto para março 2020, cancelado em face da pandemia
do Convid-19. Já o segundo desdobramento dessa ação foi reagendado para novembro de 2020,
durante o Congresso do Ministério Público, onde foi inserido um painel do Conatetrap no Eixo 4,
com apresentação de um projeto sobre o tema pelo Dr. Ulisses, seguido de debate. A ação 9 foi
prorrogada para outubro de 2020, ficando Ulisses Carvalho encarregado de levantar os casos
mais emblemáticos junto ao MPT para acompanhamento pelo Conatetrap. Tendo sido aprovadas
todas as presentes alterações no Plano de Trabalho 2020, Ana Lara propôs que as reuniões do
Comitê sejam sempre gravadas para redação de atas e resgate de memória por parte dos
membros do Comitê, o que foi aprovado por todos os presentes. Marina Almeida esclareceu que
logo que seja nomeado o novo secretário nacional de justiça que preside o Conatrap, irá
encaminhar sua agenda de reuniões para 2020. Em seguida, foi marcada a próxima reunião para
04 de agosto, de forma virtual. O presidente propôs a aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária
2020, tendo recebido apoio de todos os presentes. Sérgio Coelho dispôs-se a agilizar a indicação
das substituições das vagas do Ministério Público Federal (MPF). Ao final, Sebastião Caixeta
agradeceu aos presentes, e encerrou a sessão às dezesseis horas. Lavra-se a presente ata, que vai
assinada pelo Presidente do Conatetrap e por este secretário.
 

Sebastião Vieira Caixeta
Presidente

 
João Barbosa Lima

Secretário
 

Documento assinado eletronicamente por Joao Barbosa Lima, Assessor-Chefe ,
em 17/12/2020, às 17:51, 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 17/12/2020, às 21:06,
conforme 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 0416706 e o código CRC C74B7B64.
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