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Às quatorze horas, do dia nove de dezembro 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 sexta e última reunião de trabalho em 2020. 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
Estado do Mato Grosso do Sul (representante do Ministério Público dos Estados); Alessandra
Campos Morato, promotora de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(representante do Ministério Público dos Estados); e Ulisses Dias de Carvalho, procurador do
trabalho (representante o Ministério Público do Trabalho). Fizeram-se presentes também Italvar
Filipe de Paiva Medina, procurador do trabalho, vice coordenador da Coordenação Nacional de
Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete/MPT); Eliane de Lima Pereira, promotora de justiça
do Ministério Público do Rio de Janeiro, representando o Comitê do Sistema Nacional de
Localização e Identificação de Desaparecidos (Sinalid); e Andréia Figueira Minduca,
coordenadora-geral da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae) do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Verificada a presença e
constatada a adequação do quórum, o presidente deu início à reunião cumprimentado aos
presentes e justificando ausência dos conselheiros Silvio Amorim e Fernanda Marinela, que
participam de outros eventos oficiais do CNMP. Justificando também ausência da procuradora
regional da república Adriana Scordamaglia, por motivos de saúde. Ulisses Carvalho justificou a
ausência das procuradoras do trabalho Catarina Zuben e Lys Cardoso, informando que se
encontram em operação de combate ao trabalho escravo no interior do Estada da Bahia. Como
primeiro item da pauta, foi aprovada pelos presentes a Ata da 5ª Reunião Ordinária. Em seguida,
ficou marcada a 1ª Reunião Ordinária 2021 do Conatetrap para o dia 8 de fevereiro de 2021, às 14
horas. Ana Lara fez breve avaliação da participação do Conatetrap no 1º Congresso do Ministério
Público brasileiro. O conselheiro Sebastião Caixeta registrou elogio e reconhecimento a todos que
organizaram e participaram do Congresso e do Prêmio CNMP, edição 2020, tendo sido
acompanhado pelos demais. Eliane Pereira sugeriu que haja previsão de cruzamento de dados
com o Sinalid no fluxo dos resgastes dos trabalhadores em situação análoga à de escravo, ficando
decidido que a proposta deverá ser elaborada e apresentada por Eliane Pereira para deliberação do
Comitê na primeira reunião ordinária de 2021, e que Andréia Minduca também trará proposta no
âmbito do MMFDH. Após Ana Lara e Ulisses Carvalho se reuniram com o Comitê Gestor
Nacional das Tabelas Unificas (CGNTU), constatou-se que já constam dos formulários campos
para coleta de dados tráfico de pessoas, mas não sobre trabalho escravo, ficando decidido que irão
elaborar apresentar para aprovação na próxima reunião do Comitê, proposta de desmembramento
destes temas, que, se aprovada, será levada ao CGNTU. Ficou adiado para a próxima reunião o



debate sobre as regras de transparência e publicidade da atuação do Comitê. Em relação à Agenda
Legislativa, Ulisses lembrou que o acompanhamento legislativo não está nas atribuições do
comitê, mas está disposição dos parceiros, como o Conaete/MPT, para apoio a iniciativas que
forem apresentadas ao Conatetrap, tendo Italvar Medina a acompanhar o tema, trazendo ao
colegiado sempre que necessário. Ulisses Carvalho falou sobre a importância para o Conatetrap
da compilação de ações trabalhistas e criminais relativas ao trabalho escravo, feito pela
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a pedido MMFDH, que foi apresentada na última
reunião do Conatrae. Andreia Minduca comprometeu-se a avaliar a possibilidade de
compartilhamento dessas informações com o Conatetrap. Em alusão ao Dia Nacional de Combate
ao Trabalho Escravo, 28 de janeiro de 2021, ficou decidido solicitar a Secretaria de Comunicação
Social (Secom) do CNMP a produção de matéria jornalística com falas de membros do
Conatetrap e cards para divulgação nas redes sociais, sem prejuízo de aderir a programação de
parceiros. Foi aprovado que Italvar Medina e Lys Cardoso irão apresentar, ad referendum, até o
próximo dia 11 de dezembro, Proposta de Atividade Acadêmica sobre tráfico de pessoas para
concorrer em Edital da Escola Superior do Ministério Público (ESMPU) para oferta de atividade
acadêmica no primeiro semestre de 2021 Ulisses Carvalho informou que infelizmente não foi
possível articulação com parceiros para realização de evento alusivo ao Dia Universal dos
Direitos Humanos. Foi deliberado o tema do Protocolo de segurança para membros do Grupo
Especial de Fiscalização Móvel (GEFM) está encaminhado, devendo voltar a pauta apenas
quando houver novos informes, sendo esse o mesmo encaminhamento ao tema do Observatório
de casos emblemáticos do MPT, ficando ambos os temas sob acompanhamento de Ulisses
Carvalho. Após palavras de cumprimentos e agradecimentos por parte dos participantes, às 16h, o
presidente encerrou os trabalhos agradecendo a participação e a colaboração e desejando a todas e
todos Boas Festas e um feliz ano novo. Lavra-se a presente ata, que vai assinada pelo Presidente
do Conatetrap e por este secretário.

 
Sebastião Vieira Caixeta

Presidente
 

João Barbosa Lima
Secretário
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