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Às quatorze horas, do dia sete de outubro 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 quinta reunião de trabalho em 2020. Presentes o presidente, Conselheiro Nacional
do Ministério Público Sebastião Vieira Caixeta, e os integrantes do Comitê membro auxiliar da
Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Promotor de Justiça do
Ministério Público do Estado do Maranhão, Sérgio Henrique Furtado Coelho a membro auxiliar da
Comissão de Planejamento Estratégico, Promotora de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul
(MP/MS), Ana Lara Camargo de Castro e a Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios Alessandra Campos Morato, representando o Ministério Público dos
Estados; os Procuradores do Trabalho Catarina von Zuben e Ulisses Dias de Carvalho,
representando o Ministério Público do Trabalho (MPT), e os Procuradores Regionais da República
Adriana Scordamaglia Fernandes e João Francisco Bezerra de Carvalho, representando o
Ministério Público Federal, e o Procurador do Trabalho Carlos Eduardo Almeida Martins de
Andrade, secretariando a reunião. Fizeram-se 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, a Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro Eliane de Lima Pereira, e
Andrea Maria de Oliveira Farias, 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 adequação do quórum, o Presidente deu início à reunião cumprimentado
aos presentes e saudando com boas-vindas a João Carvalho, indicado como representante do
MPE, e Eliane Pereira, indicada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos (CDDF) do
CNMP, como ponto focal do Comitê do Sistema Nacional de Localização e Identificação de
Desaparecidos (Sinalid), abrindo em seguida a palavra para que todos pudessem apresentar-se.
Dando-se início à pauta, o Presidente propôs a aprovação das Atas da 3ª e da 4ª Reuniões
Ordinárias 2020, que foram aprovadas, por unanimidade. Em seguida Ana Lara Camargo de
Castro pediu que fossem indicados representantes do Comitê para participarem de pesquisa
sobre tráfico de pessoas e contrabando de migrantes promovida pelo Escritório das Nações
Unidas sobre Drogas e Crime, para o qual foram indicados João Carvalho e Ulisses Carvalho. Em
seguida foi apresentado convite para participar, no próximo dia 27 de outubro, de reunião da
Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), para a qual foram indicadas Catarina Zuben, Adriana
Scordamaglia, Lys Cardoso e Italvar Medina. Ana Lara lançou o tema das regras de transparência
e publicidade da atuação do comitê para reflexão de seus membros, a ser tratado na próxima
reunião ordinária. Ana Lara convidou os presentes a participarem do I Congresso do Ministério
Público, nos próximos dias 11 e 12 de novembro, que acontece no formato virtual, e contará com
apresentação de painéis e projetos do comitê. O Presidente reforçou o convite. Ana Lara irá
marcar reunião do Conatetrap com o Comitê Gestor Nacional da Tabelas Unificadas, para tratar
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da estratificação das tipificações relativas aos temas deste comitê. Sobre o protocolo de retorno
às atividades dos membros do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), o presidente
informou que o plenário do CNMP aprovou alteração no art. 4º da Resolução CNMP nº 214/2020.
Sobre o protocolo de segurança para membros do GEFM, Ulisses Carvalho informou dificuldade
para conseguir uma agenda com a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por
isso o tema deve permanecer em pauta. Carlos Andrade informou que ainda não houve
reprogramação orçamentária em 2020, mantendo o tema em pauta, não havendo tampouco
tempo hábil para programar e implementar iniciativa orçamentária para o corrente ano. Andrea
Farias informou que o Conatrap estará aceitando sugestões para aprimoramento do seu
Regimento interno, ainda em construção. Andrea Farias informou ainda que o Conatrap deve
realizar sua próxima reunião ordinária apenas em 2021, comprometendo-se a informar a este
comitê tão logo a agenda daquele órgão seja definida, e encaminhar os convites sempre com 15
dias de antecedência. O presidente disse que o item deve seguir em pauta. Carlos Andrade
informou que o Seminário Migração e Desenvolvimento, suspenso por conta da pandemia do
coronavírus, segue sem perspectivas de data, devendo permanecer em pauta. Sobre a base de
dados de atuação, programa do MPT pra divulgação de observatórios, Ulisses Carvalho informou
que por conta de problemas na base dados compartilhado pelo Ministério da Economia, ainda
não foi possível a disponibilização do sistema, e o tema deve seguir em pauta. A respeito da
coleta de indicadores junto às unidades e ramos do Ministério Público, Carlos Andrade informou
que poucas unidades já responderam, e destas, apenas uma respondeu positivamente, sugerindo
que o tema siga na pauta da próxima reunião. Sobre o observatório com levantamento dos casos
emblemáticos a ser implantado pela área de tecnologia da informação do MPT, Ulisses Carvalho
informou que por conta das demandas da pandemia do coronavírus, a área só poderá retomar o
assunto após março de 2021. A seguir, foram apresentados os resultados das inciativas alusivas
ao Dia Internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos, dia 23 de agosto, e Dia Mundial do
Migrante e do Refugiado, dia 29 de setembro, tendo sido produzidas campanhas de divulgação
do tema em redes sociais para o primeiro, e realizado Webinário em parceria com Organização
Internacional para as Migrações (OIM), e MJSP em alusão à segunda data. Próximas datas a
serem celebradas são Dia Universal dos Direitos Humanos, dia 10 de dezembro, e 16 de
dezembro, quando possivelmente deverá acontecer o segundo Fórum Global de Refugiados da
Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), por isso, sugeriu-se um evento único entre uma e
outra data, ficando a cargo de Catarina Zuben e Adriana Scordamaglia a articulação com outros
parceiros para realização da iniciativa. Passou-se então a avaliar a proposta de alteração da
Resolução 86/2012, para atender ao art. 2º, parágrafo 5º da Lei 13.999/2020, que trata da criação
e manutenção de banco de dados das condenações criminais e trabalhistas relacionadas a
trabalho em condições análogas às de escravo ou ao trabalho infantil. A proposta foi elaborada
pelo GT Pronampe, e apresentada aos presentes por Ulisses Carvalho. Colocada em votação, foi
aprovada por unanimidade e será encaminhada pelo presidente ao plenário do CNMP. Por fim, a
próxima reunião ordinária do comitê foi marcada para o dia 9 de dezembro de 2020, quarta-feira,
às quatorze horas. 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.
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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 0410084 e o código CRC EE3ED0FF.
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