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Nos termos dos artigos 23, IV, e 147, I, do Regimento Interno deste 

Colegiado, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

apresentar Proposta de Resolução, com leitura em sessão e distribuição aos 

demais Conselheiros e Conselheiras, nos termos regimentais, com o objetivo de 

alterar a Resolução nº 197, de 26 de março de 2019, que instituiu o Comitê 

Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas 

à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas. 

Brasília, DF..... de fevereiro de 2021. 

 

(Documento digitalmente assinado) 

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Na 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2019, o Plenário 

do CNMP aprovou a Resolução nº 197, de 26 de março de 2019, que instituiu no 

âmbito do CNMP o “Comitê Nacional do Ministério Público de Combate ao 

Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas”. 

Naquela ocasião, o Plenário nos honrou com a Presidência do referido Comitê, 

juntamente com a participação dos Conselheiros Silvio Amorim e Leonardo 

Accioly. 

Dando cumprimento ao ato normativo, no dia 22 de abril de 2019, na sede do 

CNMP, instalamos oficialmente o Comitê, com a participação dos Conselheiros, 

dos representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), órgãos do 

Poder Executivo com atuação nas matérias, entes de classe, organismos 

internacionais, dentre outros. 

No entanto, passado esse primeiro ano e meio, percebemos quando da 

organização das atividades, a necessidade de melhor estruturá-lo, a exemplo de 

outras áreas administrativas existentes no CNMP, como a Unidade Nacional de 

Capacitação do MP (UNCMP) e o Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão 

de Documentos e Memória do Ministério Público (COPLANAME). 

Essas Instâncias foram criadas pela Resolução CNMP nº 146 e pela Resolução 

CNMP nº 158, respectivamente. O COPLANAME, por exemplo, ficou vinculado 

à Presidência do CNMP (art. 3º da Resolução 158/2016). A vinculação, além de 

facilitar o planejamento e a gestão administrativa, evita que se tenha uma parte 

da estrutura do CNMP isolada e desvinculada de outras áreas. Quanto à 

estrutura física, como se percebe no ato que criou a UNCMP, aquela unidade 

ficou funcionando no gabinete do Conselheiro Presidente até que se tivesse um 

local apropriado para funcionar (art. 13, § 3º, da Resolução 146/2016). Tal 

previsão, aqui, parece necessária também para o caso em tela.  

Assim, idênticas previsões parecem ser convenientes ao “Comitê Nacional do 
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Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de 

Escravo e ao Tráfico de Pessoas”. Ressalte-se que tais mudanças, se 

aprovadas, não criam despesa ou  acarretam necessidade de incremento de 

pessoal, razão pela qual entendemos que estas emendas aperfeiçoam o ato 

normativo, o que justifica a sua aprovação por este Plenário.. 

Por oportuno, apresentamos ainda uma alteração redacional no nome do 

Comitê, visando a adequar o nome ao tipo penal previsto no artigo 149 do Código 

Penal, e uma correção de redação, com o fim de corrigir erro material no texto. 
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RESOLUÇÃO Nº ........ DE .........DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

Altera a da Resolução n.º 197, de 26 de março 

de 2019. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 

exercício da competência fixada no art. 130-A, §2º, inciso I, da Constituição 

Federal, com fundamento no artigo 147 e seguintes do seu Regimento Interno; 

e na decisão plenária proferida nos autos da Proposição nº 1.01085/2018-16, 

julgada na 3ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2019;  

Considerando a necessidade de aperfeiçoar o ato normativo, 

RESOLVE: 

Art. 1º O Comitê instituído por meio da Resolução nº 197, de 26 de 

março de 2019, passa a chamar-se “Comitê Nacional do Ministério Público de 

Combate ao Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de 

Pessoas”, alterando-se a redação da ementa; do artigo 1º, caput; do artigo 2º, 

caput; e do artigo 4º, caput. 

Art. 2º O artigo 1º da Resolução nº 197, de 26 de março de 2019, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º Fica instituído o Comitê Nacional do Ministério Público de 

Combate ao Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao 

Tráfico de Pessoas, órgão colegiado, vinculado à Presidência 

do Conselho Nacional do Ministério Público, com o objetivo de 

elaborar estudos e propor medidas para aperfeiçoar a atuação das 

unidades do Ministério Público brasileiro no enfrentamento à 

exploração do trabalho em condição análoga à de escravo e ao 

tráfico de pessoas. 
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Art. 3º O artigo 1º da Resolução nº 197, de 26 de março de 2019, 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art.1º 

................................................................................................. 

Parágrafo único. A Presidência do CNMP dará o apoio 

técnico, administrativo e financeiro necessário ao 

funcionamento do Comitê Nacional do Ministério Público 

de Combate ao Trabalho em Condição Análoga à de 

Escravo e ao Tráfico de Pessoas”. 

Art. 4º Retificar o inciso III do artigo 3º da Resolução nº 197, de 26 de março de 

2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º (...) 

I    – 

.................................................................................................

..................................... 

II   – 

.................................................................................................

..................................... 

III – 6 (seis) membros do Ministério Público, sendo 2 (dois) 

dos Ministérios Públicos estaduais, 2 (dois) do Ministério 

Público Federal e 2 (dois) do Ministério Público do Trabalho, 

indicados, respectivamente, pelo Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais, pelo Procurador-Geral da República e 

pelo Procurador-Geral do Trabalho”. (NR) 

Art. 5º A Resolução nº 197, de 26 de março de 2019, passa a 

vigorar acrescida do artigo 4º-A: 

“Art. 4º-A O Comitê Nacional do Ministério Público de 

Combate ao Trabalho em Condição Análoga à de Escravo 

e ao Tráfico de Pessoas funcionará no gabinete do 
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Conselheiro presidente ou na comissão temática que vier 

a presidir, até que a Presidência do CNMP disponibilize a 

estrutura a que se refere o Parágrafo único do artigo 1º 

desta Resolução.” 

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, DF,        de                           de  2021 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


