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Ata da Quarta 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
04.08.2020.
 

Às quatorze horas, do dia quatro de agosto 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 quarta reunião de trabalho em 2020. Presentes o presidente, Conselheiro Nacional
do Ministério Público Sebastião Vieira Caixeta, e os integrantes do Comitê membro auxiliar da
Comissão de Planejamento Estratégico, Promotora de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
(MP/MS), Ana Lara Camargo de Castro representando o Ministério Público dos Estados; a
Procuradora do Trabalho Catarina Von Zuben representando o Ministério Público do Trabalho
(MPT), e a Procuradora Regional da República Adriana Scordamaglia representando o Ministério
Público Federal, e o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade,
secretariando a reunião. Fizeramse presentes também a Procuradora do Trabalho, Coordenadora
Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete) do MPT, Lys Sobral Cardoso, o
Procurador do Trabalho, Vice Coordenador do Conaete/MPT, Italvar Filipe de Paiva Medina, 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 e constatada a inadequação/insuficiência de quórum, passou-se a análise de alguns
encaminhamentos. Em seguida o Presidente deu início à reunião cumprimentado aos presentes e
saudando com boas-vindas à Adriana Scordamaglia, nova integrante indicada pelo MPF. Dando
início à pauta, o Presidente propôs que a aprovação da Ata da 3ª Reunião seja feita na próxima
da reunião. Foram também adiadas para a próxima reunião ordinária as seguintes entregas: a)
detalhamento da proposta de criação e manutenção do Banco de Dados das condenações
criminais e trabalhistas relacionadas a trabalho em condições análogas às de escravo ou a trabalho
infantil, com agregação de Adriana Scordamaglia ao Grupo de Trabalho (GT) Pronampe: b)
Protocolo de Retorno para membros do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) –
Detalhamento tópicos específicos, evoluindo para um protocolo comum ao MPU e/ou ao MP
brasileiro; c) Protocolo de segurança para membros do GEFM – Agendar reunião específica com
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para até setembro de 2020; d) Resolução CNMP
197/2019, art. 2º - Promover levantamento de dados estatísticos – avaliar a possibilidade de
extração das informações a partir do MP um Retrato (Sistema CNMPInd); e) Ação 4 – buscar
recursos orçamentários. Suspensa até setembro de 2020; f) Ação 9 – Observatório – Convênio
MMFDH/PNUD/UFMG. Informar estado atual; g) Seminário Migração e Desenvolvimento –
perspectivas de futura realização, com mais parceiros e grande número de vagas; h) Ação 5 –
Base de dados de atuação – programa do MPT para divulgação de observatórios, previsto para
julho 2020; i) Ação 7 – Indicadores – coleta junto às unidades; j) Ação 9 – Observatório –
levantamento dos casos emblemáticos do MPT; . Outros temas tratados: a) Catarina Zuben
sugeriu fazer uma ação de memória para apresentação e publicação de temas ligados ao
Conatetrap, e comprometeu-se a, junto com Ulisses Carvalho, apresentar proposta ainda no mês
de agosto 2020; b) MPF indicou o segundo representante, Gustavo Namoni, que ofereceu a vaga
a um integrante da equipe de Adriana Scordamaglia; c) Marina Almeida (MJSP) comprometeu-se
a manter o Conatetrap atualizado quanto á prorrogação das etapas e entregas dos produtos
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previstos para a Pesquisa no âmbito do Programa Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas; d) O Comitê Nacional do Sistema Nacional de Localização e Identificação de
Desaparecidos (Sinalid) do CNMP irá compilar as informações que possui e passar ao
Conatetrap. Nesse sentido, o Conatetrap irá convidar, por Ofício, o Sinalid a participar das suas
reuniões ordinárias, pedindo ainda que seja indicado um de seus membros como ponto focal do
tema dos sumidos; e) Marina Almeida (MJSP) comprometeu-se a comunicar o Conatetrap
quanto da realização da próxima reunião ordinária do Contrap/MJSP, já com sua nova
composição; f) Ação 3: os parceiros constantes nos mailing list encaminhados pelo
Conatrae/MMFDH e Contrap MJSP foram convidados para o evento CNMP/CNJ do último dia
30 de julho. A prática deverá ser adotada em todos os eventos patrocinados pelo Conatetrap
doravante; g) 23 de agosto – Dia internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos. Ana Lara
irá solicitar à Secretaria de Comunicação (Secom) do CNMP a elaboração e divulgação de
matéria jornalística e card para redes sociais; h) 29 de setembro – Dia Mundial do Migrante e do
Refugiado. Criado o GT Dia do Migrante com Adriana Scordamaglia, Ana Lara e Catarina
Zuben, para apresentar proposta de evento alusivo à data, até o dia 24 de agosto. O evento
poderá contar com a participação do Conselho Nacional de Justiça, no máximo de 2 (duas) horas
de duração, usar linguagem acessível, podendo ainda ter a presença de representantes da área de
cultura (rappers, postas, peças teatrais), com objetivo de dar voz ao migrante, convidando
também Organizações Não Governamentais, comunidade acadêmica e Conatrap/MJSP. Por fim,
foi definida a data da próxima reunião ordinária para o dia 07 de outubro de 2020, às 14h. Ao
final, às 16h, 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 este
secretário.
 

Sebastião Vieira Caixeta
Presidente

 
Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade

Secretário

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Almeida Martins de
Andrade , Membro Auxiliar do CNMP, em 14/12/2020, às 15:53, 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.

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 0416698 e o código CRC F63F6ACD.
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