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EDITORIAL

Todos os que fazem o Ministério Público Federal em Alagoas, nas unidades de Maceió e Ara-
piraca, estão unidos no firme propósito de tornar a vida da população alagoana mais justa e 
digna. Nesta edição da Revista Atuação do MPF em Alagoas, o leitor poderá conferir diversas 

atuações judiciais e extrajudiciais que foram adotadas por procuradores da República e servidores 
públicos a fim de assegurar direitos e garantias fundamentais nesse sentido.

Esta terceira edição, que chega ao público por ocasião do período eleitoral que marca este ano de 
2018, traz reportagens de grande importância para os eleitores, apresentando a atuação preventiva de 
nossa Procuradoria Regional Eleitoral que visa garantir que todo o processo ocorra de forma hígida, 
democrática e respeitando a real vontade popular.

Almejamos também atingir o objetivo de aproximação com o cidadão quando apresentamos 
diversos casos de ações que lutam por garantir a transparência da gestão dos recursos públicos, o di-
reito à habitação digna e a busca pelo atendimento das necessidades mais elementares aos alagoanos, 
como o caso da comunidade indígena que, por omissão do poder público, precisou adaptar casas 
para que as crianças recebessem educação que respeitasse as tradições e os costumes indígenas e, ao 
mesmo tempo, fosse de qualidade. 

Esperamos que tenham uma boa leitura com essa pequena amostra dos trabalhos desenvolvidos, 
nos últimos meses, pelo Ministério Público Federal em Alagoas. 

MPF firme na proteção de direitos 
e garantias fundamentais

Marcial Coêlho
Procurador-Chefe 



Após verificar as condições de funcionamento da Escola Indígena Estadual An-
selmo Bispo de Souza, no município de Inhapi (AL), o Ministério Público Federal 
(MPF) expediu recomendação ao Governo do Estado de Alagoas e à Secretaria Es-
tadual de Educação para que providenciem a efetiva construção do estabelecimento 
educacional. Localizada na aldeia Roçado, da etnia Koiupanká, a escola, atualmente, 
funciona em estruturas improvisadas.
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Governo do Estado e Secretaria de Educação são orientados a construir escola 
adequada ao ensino regular e indígena em até um ano

O MPF/AL visitou a aldeia Roçado a fim 
de verificar as condições de funciona-
mento da escola indígena. Apesar de ser 

responsabilidade do Estado de Alagoas, a escola 
nunca foi construída e funciona em salas impro-
visadas pela própria comunidade, atendendo a 
quase 200 alunos, a partir de quatro anos de idade.

A escola oferta ensino regular e indígena para 
crianças de três aldeias – Roçado, Baixa do Galo 
e Baixa Fresca – todas da etnia Koiupanká. No 
total, são 168 famílias, cerca de 650 pessoas de to-
das as idades. A escola possui 16 turmas, em três 
turnos, que se dividem num salão comunitário, 
numa oca em terreno aberto e em duas pequenas 
casas particulares cedidas pelos próprios morado-
res da aldeia. Há ainda uma Sala do Saber, doada 
pela ONG Visão Mundial, para educação infantil.

O ensino na escola indígena possui a grade curri-
cular igual a das escolas regulares, mas inclui a edu-

cação indígena, voltada às especificidades culturais 
e procurando preservar as culturas tradicionais. A 
escola possui 70% de professores indígenas e 30% 
não-indígenas. No entanto, os professores ressal-
taram a dificuldade na contratação de um profes-
sor de história-identificação. Matéria que trata da 
cultura, tradição e história dos povos indígenas.

Os professores Francisco, Lúcia e Márcia 
acompanharam a visita e explicaram a necessidade 
de construção de um prédio para funcionamento 
da escola. Para eles, a dimensão das salas adapta-
das não é adequada ao ensino dos alunos. “Uma 
das casas adaptadas é minha e agora eu moro de 
aluguel. Minha casa virou três salas de aula e a 
casa vizinha, do meu primo, possui mais duas 
salas, sendo que ele continua vivendo num cô-
modo separado”, explicou o professor Francisco.

DIREITOS INDÍGENAS

Comunidade indígena encontra alternativa 
à falta de escola para crianças

Alunos assistem aula na oca, em terreno aberto

Fotos: Ascom - MPF/AL

Casas particulares cedidas para funcionamento da escola, 
oca em terreno aberto e, por trás, salão comunitário



MPF/AL  5

Mobiliário - A professora Lúcia, de língua por-
tuguesa, explicou que o estado manda o mobiliá-
rio para a escola, mas que as cadeiras são “sobras” 
de outras escolas, nem sempre suficientes às ne-
cessidades. Além disso, “as turmas funcionam nos 
três turnos. Pela manhã, são as crianças até o 5º 

ano, à tarde do 6º ao 9º ano e, à noite, o ensino 
médio e jovens adultos (EJA), por isso, entre as 
aulas, precisamos trocar as cadeiras e adaptar as 
turmas de modo que as cadeiras menores sejam 
usadas pelas crianças e as bancas maiores para os 
adolescentes e adultos”, mencionou a professora.

Transporte - A educação dos indígenas é res-
ponsabilidade do estado, assim como o trans-
porte desses alunos. No entanto, este transporte 
ainda tem sido feito pelo município, o que leva 
alunos da escola indígena a dividir o mesmo 
ônibus com alunos regulares, causando descon-
forto aos pequenos indígenas. A falta de escla-
recimento e o preconceito causam problemas 
entre as crianças. Sobre essa questão, tramita 
outro procedimento preparatório, no qual foi 
expedida recomendação ao estado de Alagoas 
para que assuma diretamente a prestação do ser-

viço de transporte escolar dos estudantes da es-
cola estadual indígena Anselmo Bispo de Souza.

A professora Márcia, que também coordena 
a escola, explica que, muitas das vezes, os alu-
nos indígenas voltam para casa sujos das aulas a 
céu aberto, e os demais alunos não os querem 
por perto. “Sem falar no preconceito mesmo. As 
crianças sabem ser cruéis com as outras crianças. 
Aqui tentamos despertar nelas o orgulho de sua 
etnia, mas, ser diminuído pelos colegas atrapalha 
muito esse processo de autoconhecimento e re-
conhecimento étnico”, explicou a coordenadora.

Recomendação

A fim de garantir a integridade física e o pro-
cesso de aprendizagem dos alunos, o Minis-
tério Público Federal expediu recomendação 
para que o poder público estadual determine 
a realização de vistorias e de consultas à co-
munidade indígena Kouipanká, com objetivo 
de elaborar, no prazo de 120 dias, um proje-
to adequado de sede para o estabelecimento.

O projeto deve contemplar as necessida-
des atuais e futuras da comunidade escolar e 
as especificidades relacionadas à educação in-
dígena. Deve, ainda, prever um cronograma 
para a realização da obra, cujo prazo de con-

clusão não deverá ultrapassar o período de 
um ano, contado da conclusão do projeto.

Após concluído, o projeto deverá ser enca-
minhado ao MPF em até 10 dias, bem como 
relatórios bimestrais informando as medidas 
adotadas e as etapas de execução da obra. Ao go-
vernador do Estado e à secretária de Estado da 
Educação foi concedido o prazo de 10 dias para 
informarem ao MPF sobre o atendimento da re-
comendação, indicando as medidas que tenham 
sido ou que serão adotadas sobre o tema. Caso 
não acatem, o MPF adotará outras medidas.

Sala do Saber - doação de uma ONG, conta com tablets 
e livros infantis para o desenvolvimento lúdico das crianças

Ocas ao lado das estruturas onde funcionam a Escola 
Indígena Estadual Anselmo Bispo de Souza na aldeia Roçado
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Projetos - Durante a visita às 
salas adaptadas, os representantes 
do MPF acompanharam aulas 
das disciplinas de matemática, ar-
tes, botânica e plantas medicinais 
sendo ministradas para as turmas 
Infantil I e II e do 1º ao 5º ano. 
Segundo a coordenadora da es-
cola, professora Márcia, a escola 
é reconhecida por seus projetos 
inovadores, como o “Caminho 
dos Antigos” e a “Subida da Serra 
dos Grudes”.
O projeto “Caminho dos Anti-
gos” acontece entre os meses de 
outubro e novembro. Anual-
mente, as crianças são levadas da 
aldeia Baixa do Galo até a aldeia 
Roçado, visitando os mais velhos 
da etnia Koiupanká e ouvindo as 
histórias de seus antepassados.
Já a “Subida da Serra dos Grudes” 
ocorre em comemoração ao dia 
da árvore, no mês de setembro. 
As crianças sobem a serra conhe-
cendo as plantas e aprendendo 
temas relacionados à natureza. 
Após, fazem um seminário e 
apresentam aos demais alunos e 
professores que não participaram 
do passeio.

Conquista - Desde 2006, os 
indígenas aguardam pela constru-
ção da escola. Para a comunidade, 
bastaria um prédio com seis salas 
de aula. No entanto, 12 anos de-
pois, a escola possui registro, con-
trata professores, recebe material 
didático e mobiliário – ainda que 
remanescente de outras escolas – 
mas não possui prédio.
Apesar das adversidades, o ensi-
no da escola indígena já está dan-
do frutos. Cinco dos seis alunos 
no último ano do ensino médio 
foram aprovados num processo 
seletivo da Universidade Estadu-
al de Alagoas (Uneal) antes mes-
mo de concluir o ano letivo.

DIREITOS INDÍGENAS

Procurador Bruno Lamenha conversa com os professores Lúcia, Francisco e 
Márcia, sendo assistidos por três dos alunos aprovados na seleção da UNEAL

Procurador Bruno Lamenha conversa com os professores Lúcia, Francisco e 
Márcia, sendo assistidos por três dos alunos aprovados na seleção da UNEAL

Procurador Bruno Lamenha conversa com os professores Lúcia, Francisco e 
Márcia, sendo assistidos por três dos alunos aprovados na seleção da UNEAL

Fotos: Ascom - MPF/AL
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Área degradada por antigo lixão no Sertão 
de Alagoas será recuperada após TAC

MEIO AMBIENTE

Povoado Gameleiro, no município de Olho d'Água das Flores, terá área 
revigorada por Plano de Recuperação de Área Degradada

Anos de lixão a céu aber-
to no Povoado Game-
leiro causaram danos 

ambientais que precisam ser 
recuperados. Assim, após o 
encerramento do lixão, loca-
lizado no município de Olho 
d'Água das Flores (AL), o Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
firmou Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) – a fim de 
recuperar área ambiental de-
gradada – com a prefeitura do 
município, com o Consórcio 
Intermunicipal para Gestão 
de Resíduos Sólidos (Cigres) e 
com o Instituto do Meio Am-
biente de Alagoas (IMA/AL). 

O TAC foi firmado duran-
te reunião realizada na sede 
da Procuradoria da República 
no Município de Arapiraca. 

Mediada pelo procurador da 
República Bruno Lamenha, a 
reunião é um esforço do MPF 
em tentar solucionar, extraju-
dicialmente, os problemas am-
bientais decorrentes da falta de 
elaboração e de execução do 
Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD). O "lixão" 
no povoado Gameleiro teve 
suas atividades encerradas, en-
tre outros pontos, pelo início 
das atividades do aterro sanitá-
rio gerido pelo Cigres, também 
localizado em Olho d'Água das 
Flores.

Prefeitura e Cigres reconhecem que são res-
ponsáveis pelo passivo ambiental decorrente do 
funcionamento do antigo “lixão” do povoado. 
Assim, no TAC, comprometem-se a elaborar o 
plano de recuperação em até um ano e, poste-
riormente, executá-lo integralmente. Caso ocor-
ra algum entrave no processo de licitação para a 
contratação da empresa responsável pela execu-
ção do plano, este prazo poderá ser prorrogado, 
no máximo, por igual período, desde que a solici-
tação seja encaminhada ao MPF antes do térmi-
no do prazo inicial.

O IMA se responsabiliza pela análise prévia, 

aprovação (caso esteja em conformidade com os 
critérios do órgão ambiental), acompanhamento 
e fiscalização do plano. Quaisquer modificações 
orientadas pelo órgão ambiental serão providen-
ciadas pela Prefeitura e pelo Consórcio.

O descumprimento injustificado do TAC ge-
rará multa no valor de R$ 12.500 em desfavor do 
agente público responsável - valor a ser revertido 
em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difu-
sos. Além disso, até que seja cumprida a obriga-
ção, recairá sobre a pessoa do agente responsável 
a multa diária no valor de R$ 250.

Compromisso

Foto: Ilustração
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Irregularidades na constru-
ção de sumidouros e estação 
de tratamento de esgoto de 

quatro residenciais em Maceió 
(AL), e persistência dos proble-
mas mesmo após diversas ten-
tativas de solucionar a questão 
– que é de saúde pública – com 
a Caixa Econômica Federal, le-
vam o  Ministério Público Fe-
deral (MPF) a ajuizar ação civil 
pública (ACP).

A Caixa Econômica Federal 
(CEF) é responsável por vícios 
encontrados na construção de 
quatro condomínios do Progra-
ma de Arrendamento Residen-
cial (PAR). As irregularidades 
foram constatadas nos residen-
ciais Tarcísio de Jesus e Jorge 
Antônio Coutinho, no bairro 
do Ouro Preto, e Bella Vista e 
Costa Dourada, no Jacintinho, 
todos em Maceió.

A ação, proposta pela pro-
curadora da República Niedja 
Kaspary, visa à construção de 
sumidouros ou à implementa-
ção de estação de tratamento de 
esgotos e de um emissário para 
destinação final dos efluentes. 
A ação teve como origem in-
quéritos civis instaurados para 
apurar denúncias de moradores 
quanto a problemas estruturais 
enfrentados em suas residên-
cias, bem como pelo descaso da 
CEF.

A Caixa reconhece a existên-
cia dos problemas, bem como 
sua responsabilidade diante dos 
fatos. Entretanto, apesar de 
todos os esforços do MPF em 
resolver a questão administrati-
vamente, a empresa não adotou 
providências efetivas no sentido 
de corrigir as irregularidades. 
Foram diversos ofícios expedi-
dos à instituição, reuniões de 
trabalho realizadas e expedição 
de recomendação. Sem solução, 
restou ao órgão ministerial, o 
ajuizamento da ação.

Caixa Econômica responde por irregularidades na 
construção de condomínios

Vícios construtivos encontrados em quatro residenciais de Maceió devem 
ser reparados pela Caixa

A procuradora requer à Justiça Federal a con-
denação da CEF à reparação dos vícios de cons-
trução, com a respectiva adoção das medidas ne-
cessárias e cabíveis à construção, à reconstrução 
ou ao reparo, com o perfeito funcionamento das 
estações de tratamento de esgoto dos residenciais; 
e a apresentação de cronograma para as constru-
ções e reformas necessárias, sob pena de multa, 
caso descumpra o prazo fixado pelo juízo.

Por fim, na ACP, a procuradora destaca que 
"a convivência com diversos defeitos e vícios nas 

áreas comuns dos residenciais frustram à legítima 
expectativa de utilização dos bens, assim como 
comprometem a integridade pessoal do consumi-
dor e de seu patrimônio". Além disso, essa prática 
contradiz a premissa fundamental do Programa 
de Arrendamento Residencial de que a moradia 
não se esgota na construção do espaço físico, mas 
é parte integrante de um processo mais amplo 
que envolve a correta ocupação desse espaço e as 
relações sociais daí decorrentes.

Pedidos

Foto: Ilustração/ Crédito: Altamiro de Pina



41 municípios alagoanos são acionados na Justiça 
para implantação de ponto eletrônico

Além da instalação dos equipamentos, informações quanto à frequência de 
profissionais da saúde devem ser disponibilizadas aos cidadãos

A saúde pública em todo o país precisa de 
atenção especial dos órgãos de fiscaliza-
ção para que os cidadãos sejam efetiva-

mente atendidos e tenham seu direito constitu-
cional assegurado. Um dos gargalos é a falta de 
profissionais nos postos de atendimento à popu-
lação nos municípios.

A fim de mitigar esse problema, depois de ex-
pedir recomendações - não acatadas - e de reali-
zar reuniões com propostas de Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) - não assinadas -, o 
Ministério Público Federal (MPF) em Alagoas 
propôs ações civis públicas (ACPs) em face de 41 
municípios alagoanos, todos localizados na área 
de atribuição do MPF na capital do estado, com 
pedido de liminar, para que a Justiça Federal de-
terminasse, no prazo de até 90 dias, a instalação, 
operação e o regular funcionamento do registro 
eletrônico biométrico de frequência de servido-
res públicos vinculados ao Sistema Único de Saú-
de – SUS, especialmente médicos e dentistas.

Os municípios que não assinaram TAC com 
o MPF e foram demandados judicialmente são 
Barra de Santo Antônio, Boca da Mata, Branqui-
nha, Cajueiro, Campo Alegre, Capela, Colônia 
Leopoldina, Coqueiro Seco, Feliz Deserto, Iba-
teguara, Igreja Nova, Jacuípe, Japaratinga, Jequiá 
da Praia, Joaquim Gomes, Junqueiro, Maceió, 
Mar Vermelho, Maragogi, Marechal Deodoro, 
Maribondo, Matriz de Camaragibe, Messias, 
Novo Lino, Paripueira, Passo de Camaragibe, 
Paulo Jacinto, Penedo, Pilar, Pindoba, Porto 
Calvo, Porto de Pedras, Quebrangulo, Rio Lar-
go, Santa Luzia do Norte, São Luís do Quitunde, 
São Miguel dos Campos, São Miguel dos Mila-
gres, Teotônio Vilela, União dos Palmares e Vi-
çosa.

Tranparência - Além do pedido principal, 
a procuradora da República Niedja Kaspary re-
quer que as informações sobre o registro de fre-
quência dos profissionais sejam disponibilizadas 

aos cidadãos sempre que solicitado e justificado, 
bem como aos conselheiros, independente de 
justificativa. Requer ainda que a relação dos pro-
fissionais da área de saúde vinculados ao SUS - 
especialmente médicos e odontólogos -, com os 
horários de atendimento e as especialidades, seja 
afixada em local de fácil visualização para o pú-
blico.

Recomendações e TACs - As ACPs 
são resultado do Inquérito Civil n.º 
1.11.000.000692/2014-61, no âmbito do qual a 
procuradora da República Niedja Kaspary ex-
pediu duas recomendações, nos anos de 2014 
e 2015, aos 55 municípios da circunscrição de 
atuação da PR/AL, para que instalassem e ga-
rantissem o regular funcionamento do registro 
eletrônico de frequência dos profissionais vincu-
lados ao SUS. As recomendações também  pe-
diam que o registro de ponto dos profissionais 
fosse disponibilizado para consulta por qualquer 
cidadão e que fossem estabelecidas rotinas para 
fiscalizar o cumprimento das recomendações.  

Além das recomendações, em 2017, o MPF 
realizou uma série de reuniões com os muni-
cípios para que se comprometessem, por meio 
de um TAC, a adotar as providências necessá-
rias ao controle da frequência dos profissio-
nais de saúde vinculados ao SUS. No entan-
to, verificou-se a morosidade e desídia dos 
municípios demandados em cumprir os ter-
mos da recomendação expedida pelo MPF, re-
cusando-se à assinatura dos TACs propostos.

Nas ações, Niedja Kaspary ressalta ainda 
que “o registro eletrônico biométrico é es-
sencial para controlar a jornada diária de tra-
balho, uma vez que é impossível colher tais 
informações por meio testemunhal. O sim-
ples ponto eletrônico, sem a biometria, não 
imprime a devida fidedignidade necessária ao 
registro, pois o sistema biométrico exige a pre-
sença física do servidor no local de trabalho”.

CIDADANIA
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Nacionalmente, partidos e candidatos são alertados sobre riscos do uso de recursos 
públicos em campanhas de pessoas impedidas de concorrer

Neste ano de 2018, o 
acompanhamento das 
eleições gerais é atribui-

ção do Ministério Público Fede-
ral, com apoio dos promotores 
eleitorais, das polícias e de todos 
os que contribuem para o proces-
so eleitoral no estado.

A fim de garantir a lisura do 
processo e o respeito às garantias 
constitucionais, o MPF tem ali-
nhado diretrizes com os demais 
órgãos de atuação no processo 
eleitoral, como a Polícia Federal, 
o Ministério Público do Estado 
de Alagoas e o Tribunal Regional 
Eleitoral. Todos estão unidos no 
firme propósito de atuar preven-
tivamente no combate às irregu-
laridades eleitorais.

Para tanto, é importante que 
os diversos atores procurem ante-
cipar-se aos crimes eleitorais que 
mais costumeiramente aconte-
cem. Esclarecimentos, por meio 
de entrevistas ao público em ge-
ral ou recomendações destinadas 
a segmentos da sociedade relacio-
nados diretamente com a política 
eleitoral, são parte das ações pre-
ventivas que o MP Eleitoral de 
Alagoas tem adotado.

Além das reuniões realizadas 
pelo Ministério Público e Tribu-
nal Regional Eleitoral de Alagoas, 
recomendações foram expedidas 
ao governador do estado, a donos 
de postos de combustíveis, parti-
dos políticos e templos religiosos, 
a fim de garantir o equilíbrio elei-
toral e o respeito às leis durante 
o pleito.
Reuniões - O Ministério Público 

Federal (MPF) promoveu reunião 
de trabalho com cerca de 30 pro-
motores eleitorais com atuação 
em diversos municípios alagoanos, 
no auditório da sede do MPF em 
Maceió. O objetivo foi traçar as 
primeiras estratégias e promover 
o alinhamento dos atores envolvi-
dos no processo para as Eleições de 
2018.

A reunião foi conduzida pela 
procuradora regional Eleitoral Ra-
quel Teixeira e contou com a par-
ticipação da procuradora regional 
Eleitoral substituta Aldirla Albu-
querque, da delegada federal Fabí-
ola Prado e da assessora de comu-
nicação do MPF Candice Almeida.

Dentre as providências iniciais 
já alinhadas, destacam-se: a polí-
cia federal atuará mais proxima-
mente às comarcas e aos promo-
tores eleitorais, para garantir que 
as investigações sejam conclusivas 

e possuam maior arcabouço pro-
batório; as polícias federal, civil 
e militar, atuarão a fim de que a 
falta de contingente necessário às 
apurações de práticas criminosas 
eleitorais não prejudiquem as in-
vestigações; as assessorias de co-
municação dos órgãos envolvidos 
no processo eleitoral estão aptas a 
atender às demandas da imprensa 
que questionem notícias de origem 

Ações preventivas visam coibir prática de crimes 
eleitorais em Alagoas

ELEITORAL

Reunião de trabalho com promotores eleitorais, conduzida pela procuradora regional 
Eleitoral em Alagoas

Foto: A
scom
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Procuradoras Aldirla Albuquerque e Raquel 
Teixeira, substituta e titular da Procuradoria 
Regional Eleitoral em Alagoas

Foto: A
scom
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desconhecida que envolvam ou 
prejudiquem o processo eleitoral 
(Fake news sobre o processo elei-
toral). O Tribunal Regional Eleito-
ral de Alagoas (TRE/AL) realizou 
diversas reuniões descentralizadas, 
coordenadas pelo desembargador
-presidente José Carlos Malta Mar-
ques, com a participação de juízes,  
procuradora e promotores eleito-
rais e representantes dos órgãos de 
segurança pública. 

O objetivo das reuniões é co-
nhecer de perto os problemas espe-
cíficos de cada região e  promover 
integração com os responsáveis 
pelasegurança pública, principal-
mente comandantes de batalhões e 
delegados locais.

Recomendações - O Ministério 
Público Eleitoral em Alagoas expe-
diu recomendações ao governador 
do Estado, aos proprietários de pos-
tos de combustíveis, aos partidos 
políticos e aos templos religiosos, a 
fim de orientar tais segmentos so-
bre medidas a serem adotadas para 
evitar o cometimento de crimes 
eleitorais, no período que antecede 
o pleito.

Quanto ao Governo do Estado 
de Alagoas, recomenda-se que as 
despesas com publicidade institu-
cional observem as limitações legais. 
A Recomendação nº 001/2018, de 
autoria da procuradora regional 
Eleitoral em Alagoas Raquel Tei-
xeira Maciel Rodrigues, refere-se à 
publicidade institucional do gover-
no do estado no ano em que o atual 
gestor concorre à reeleição. 

A fim de evitar qualquer abuso, 
o MP Eleitoral recomenda ao go-
vernador que não permita, a qual-
quer tempo, a veiculação de publi-
cidade institucional que promova 
pré-candidatos perante o eleitora-
do. Bem como que a administração, 
no primeiro semestre de 2018, não 
exceda à média dos gastos efetuados 

no primeiro semestre dos anos de 
2015, 2016 e 2017.

A Recomendação n° 002/2018, 
destinada aos templos religiosos, 
orienta que sejam instruídos todos 
os líderes, pastores, ministros e re-
ligiosos que façam uso da palavra 
nos templos, no sentido de que é 
vedada pela legislação eleitoral a 
veiculação de propaganda eleitoral. 
Todos devem ser advertidos de que 
a inobservância da lei pode acarre-
tar em multa pela Justiça Eleitoral. 
É proibida a propaganda eleitoral 
em templos religiosos de qualquer 
forma, seja verbal, seja impressa, 
ou através de informativos e outros 
impressos variados.  

Destinada aos partidos políticos 
com diretórios em Alagoas, a Re-
comendação n° 003/2018 visa ga-
rantir o cumprimento da exigência 
legal de destinar, no mínimo, 30% 
dos registros para candidaturas fe-
mininas. Além disso, o partido po-
lítico deve manter este percentual 
durante todo o processo eleitoral, 
oferecendo as devidas condições e 
espaços políticos para as candidatas 
do sexo feminino. 

O documento alerta que o lan-
çamento de candidaturas fictícias 
apenas para atender aos patamares 
exigidos pela legislação eleitoral au-
toriza tanto a propositura da Ação 
de Impugnação de Mandato Eletivo 
(AIME), quanto de Ação de Investi-
gação Judicial Eleitoral (AIJE), com 
a consequente cassação do manda-
to, caso o pedido seja julgado pro-
cedente.

Por fim, a Recomendação  n° 
004/2018 pretende orientar os pro-
prietários de postos de combustível 
do estado e ao Sindicato do Co-
mércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de Alagoas (Sin-
dicombustíveis/AL) sobre a distri-
buição de combustível a eleitores. 
A intenção é evitar que o combus-
tível seja usado para compra de vo-
tos.

Reunião realizada em Porto Calvo (AL), coordenada  pelo presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), desembargador José Carlos Malta Marques

Delegada Fabíola Prado, responsável pela 
Delegacia Institucional da Polícia Federal 
em Alagoas
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Como defensor do regime 
democrático, o Ministério Pú-
blico tem legitimidade para 
intervir no processo eleitoral, 
atuando em todas as fases: ins-
crição dos eleitores, convenções 
partidárias, registro de candida-
turas, campanhas, propaganda 
eleitoral, votação, diplomação 
dos eleitos. A intervenção do 
MP também ocorre em todas 
as instâncias do Judiciário, em 

qualquer época (havendo ou não 
eleição),  e pode ser como parte 
(propondo ações) ou fiscal da lei 
(oferecendo parecer).

O Ministério Público Eleito-
ral não tem estrutura própria: 
é composto por membros do 
Ministério Público Federal e do 
Ministério Público Estadual. O 
procurador-geral da República 
exerce a função de procurador-
geral Eleitoral perante o Tribu-

nal Superior Eleitoral (TSE) e 
indica membros para também 
atuarem no TSE (subprocurado-
res) e nos Tribunais Regionais 
Eleitorais (procuradores regio-
nais eleitorais, que chefiam o 
Ministério Público Eleitoral nos 
estados). Os promotores eleito-
rais são promotores de Justiça 
(membros do Ministério Públi-
co Estadual) que exercem as fun-
ções por delegação do MPF.

A procuradora-geral Eleitoral, 
Raquel Dodge, emitiu instruções 
normativas nas quais orienta os 
procuradores regionais eleitorais 
de todo o país a darem tratamen-
to uniforme a todas as pessoas 
inelegíveis. Os documentos tra-
zem sugestões de parâmetros a 
serem adotados pelos procura-
dores na apresentação de ações à 
Justiça Eleitoral que contestam 
os registros de candidaturas. 
Entre eles, está o de esclarecer a 
responsabilidade do partido e do 
candidato que usarem recursos 

públicos para custear campanha 
de pessoas impedidas, pela legis-
lação, de se candidatarem.

Isso porque o Ministério Pú-
blico vai cobrar o ressarcimento 
dos recursos do Fundo Partidá-
rio e do Fundo Especial de Cam-
panha usados por candidatos 
com inelegibilidade reconhecida 
pela Justiça Eleitoral. A cobrança 
também vai incluir os gastos pú-
blicos com o custeio do horário 
eleitoral no rádio e na televisão 
dedicado ao candidato.

Segundo a instrução, embora a 

Lei das Eleições (Lei 9.504/1997) 
permita que candidatos com re-
gistro pendente de avaliação na 
Justiça realizem campanha, ela 
não autoriza o emprego de ver-
bas públicas para financiar essas 
candidaturas. Como no pleito 
deste ano o financiamento públi-
co será a principal fonte de cus-
teio das campanhas, partidos e 
candidatos que utilizarem esse re-
curso estarão assumindo o risco 
de ter que devolver o dinheiro.

Sobre o MP Eleitoral

Eleições 2018: PGE emite orientações a 
procuradores para garantir tratamento uniforme 

a pessoas inelegíveis

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
(MPF/AL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE ALAGOAS

(MP/AL)

MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL EM ALAGOAS

(MP ELEITORAL)

Fonte: Secom/PGR
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INFORMANDO AO CIDADAO
~

Desde o mês de junho, a Procuradoria Regional Eleitoral 
em Alagoas vem atuando também para esclarecer à po-
pulação, em especial aos eleitores, sobre as regras das 
disputas eleitorais. Até o mês de agosto, a procuradora 
Regional Eleitoral Raquel Teixeira já havia concedido dez 
entrevistas especiais e exclusivas a diversos veículos de 
comunicação do estado. Desde jornais impressos e rá-
dio, até web e TV. O trabalho de aproximação do Minis-
tério Público Eleitoral com os eleitores conta com o apoio 
dos profissionais da imprensa. Confira alguns registros.

TV Mar - 30/07/18

Rádio CBN - 04/07/18 Tribuna Independente - 07 e 08/07/18

Gazeta de Alagoas - 25/06/18

 TV Ponta Verde/SBT - 12/07/18
 TV Ponta Verde/SBT - 30/07/18
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ARTIGO

CANDICE ALMEIDA

Era da Informação ou da Desinformação? Você decide.

As eleições que se aproxi-
mam prometem ser as 
mais vulneráveis aos efei-

tos, ainda imensuráveis, das notí-
cias falsas. As fake news não são 
uma novidade dos tempos atuais, 
elas sempre existiram. Mas por 
que têm sido tão debatidas e tema 
de tanta preocupação?

A resposta parece óbvia, mas 
ainda assim nada parece ser efe-
tivamente capaz de combatê-las, 
senão a conscientização do elei-
tor. As modernas notícias falsas 
possuem como características 
marcantes o sensacionalismo, o 
apelo aos sentimentos do eleitor, 
às sensações daquele que conso-
me a informação.

Pensar que: “o ex-presidente 
Lula foi expulso de um restauran-
te no Nordeste”, ou que “o depu-
tado Jair Bolsonaro terá o rosto 

estampado nas latas de Pepsi em 
sinal de apoio a sua candidatura”, 
ou que “o juiz Sérgio Moro pe-
diu para a população não reeleger 
nenhum político”, pode desper-
tar em apoiadores ou opositores 
destes personagens sentimentos 
de amor ou ódio, jamais de indi-
ferença.

O que estas notícias têm em 
comum? Todas são mentirosas. 
Ninguém duvida que a internet 
é uma poderosa ferramenta dos 
dias atuais. Ao mesmo tempo 
que é capaz de facilitar as rotinas 
do cotidiano também é meio de 
fraude e oportunismo vil. Em 
voga estão as fake news. Nome 
moderno, americanizado, para 
problema antigo: mentiras tra-
vestidas de verdades. As notícias 
mentirosas não são novidades dos 
tempos de hoje. Não surgiram 
com a internet. 

No entanto, a Era da Infor-
mação também pode ser a Era da 
Desinformação, a depender de 
como o consumidor de notícias 
se comporta diante das novidades 
que lhe chocam – para o bem e 
para mal – nas redes sociais. Se-
gundo pesquisadores do Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT, em inglês), as chances de 
uma notícia falsa ser repassada é 
70% maior que a de notícias ver-
dadeiras. Justamente porque as 
notícias falsas despertam no lei-
tor/expectador algum sentimen-
to, seja prazer ou ódio. 

No Brasil, um levantamento 
do Grupo de Pesquisa em Po-
líticas Públicas para o Acesso à 
Informação da USP estimou que 
cerca de 12 milhões de brasileiros 
já difundiram notícias falsas so-
bre política. Apesar do alto nú-
mero, não é o caso de demonizar 
as ferramentas advindas da inter-

net. Antes de portais de pesquisas 
como google e yahoo, as notícias 
mentirosas, veiculadas muitas ve-
zes na imprensa tradicional, não 
podiam ser desmentidas com ra-
pidez e eficiência. Atualmente, ao 
mesmo tempo que os aplicativos 
de comunicação aceleram a dis-
seminação de informações falsas 
também viabilizam a checagem 
ou, ao menos, o questionamento.

Em ano de eleição, as fake 
news são uma preocupação maior 
para os que procuram garantir a 
lisura do processo eleitoral. Dia-
riamente, é preciso estar apto a 
desmentir boatos que afrontam 
a legislação eleitoral ou os instru-
mentos de investigação e fiscali-
zação no período que antecede o 
pleito. Os candidatos de hoje, as-
sim como os de ontem, precisam 
se preparar para as “mentiras” 
que serão munição de adversários 
políticos. E precisam se adaptar 
aos rápidos meios de divulgação 
destas mentiras, afinal os mesmos 
meios podem ser rápidas ferra-
mentas de desmentidos e esclare-
cimentos aos eleitores.

Apesar dos inúmeros benefí-
cios dos recursos tecnológicos, a 
irresponsabilidade e a preguiça, 
principalmente, são os itens que 
sustentam o mercado das fake 
news. Cada um é responsável 
pelo que publica e compartilha 
em suas redes sociais. Bem como, 
pelo que acredita e faz crer, mes-
mo sem saber ou pesquisar. Pas-
samos por um período realmente 
perigoso. E é importantíssimo 
que cada um cumpra seu papel 
na sociedade. Ter responsabilida-
de com o que publica e repassa é 
só um dos passos. Checar e escla-
recer quem não possui conheci-
mento é função social de cada um 
de nós. 

a Era da Informação 
também pode ser a Era da 
Desinformação, a depender 
de como o consumidor de 

notícias se comporta diante das 
novidades que lhe chocam – 
para o bem e para mal – nas 

redes sociais
Candice Almeida

Assessora-chefe de Comunicação 
Social da PR/AL

“
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Fique ligado!

ELEITORAL

VAGAS REMANESCENTES - Caso os partidos não tenham indicado, após as respectivas convenções, todos 
os candidatos às eleições proporcionais, observados os percentuais mínimo e máximo para candidaturas de 
cada sexo, terão até 7 de setembro para preencherem as vagas remanescentes para as eleições proporcionais.

*Mais prazos podem ser consultados na Resolução nº 23.555, de 18/12/2017. 
http://www.tse.jus.br/legislacao-tse/res/2017/RES235552017.html

PRAZOS ELEITORAIS*

PRESTAÇÃO DE CONTAS - A primeira parcial da prestação de contas, constando o registro da movi-
mentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro, 
deverá ser enviada à Justiça Eleitoral a partir do dia 9 de setembro.

JULGAMENTOS DE REGISTROS - A Justiça Eleitoral terá até o dia 17 de setembro para julgar todos os 
pedidos de registro de candidatos que vão concorrer ao pleito de 2018. Nessa data também termina o prazo 
para instalação da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, bem como para os TREs informarem, em 
edital e mediante divulgação nos respectivos sites na Internet, o local onde será realizada a auditoria da vota-
ção eletrônica.

PRISÕES - A partir de 22 de setembro, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante 
delito. O mesmo vale para o eleitor a partir do dia 2 de outubro, acrescido de exceção por sentença criminal 
condenatória por crime inafiançável, ou por desrespeito a salvo-conduto. 

DEBATES E COMÍCIOS - Os debates no rádio e na televisão só poderão ser realizados até 4 de outubro, 
admitida a extensão do debate cuja transmissão se inicie nesta data e se estenda até as 7 horas do dia 5. No dia 
4 também termina a propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios, com exceção 
dos que forem encerramento de campanha, que poderão ser prorrogados por mais duas horas.

MATERIAL GRÁFICO E CARREATA - Um dia antes do pleito, 6 de outubro, é a data-limite para que seja 
feita a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que 
transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. A véspera do pleito também é o último 
dia para o TSE divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, via emissoras de rádio e de televi-
são, podendo ceder parte desse tempo para utilização dos TREs.

Nove registros de candidaturas são impugna-
dos pela Procuradoria Regional Eleitoral em Ala-
goas.  Todos postulantes a vagas nos Legislativos, 
seja Estadual ou Federal.

Dos nove nomes com candidaturas contesta-
das pelo MP Eleitoral, oito são considerados ine-
legíveis nestas eleições em razão da Lei da Ficha 
Limpa. Os motivos são condenações em segun-
da instância e contas rejeitadas pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). O caso que diverge dos 
demais relaciona-se à suspensão de direitos polí-
ticos por condenação criminal transitada em jul-
gado.

Nas ações de impugnação, o MP Eleitoral pede 
o indeferimento em caráter definitivo do pedido 
de registro de candidatura de Pastor João Luiz 
(PRTB), Dudu Holanda (PSD), Ronaldo Lessa 
(PDT), Jorge da Sorte (PRTB), Arthur Lira (PP), 
Paulão (PT), Cícero Almeida (PHS), João Caldas 
(PSC) e Jairzinho Lira (PRTB).

*Até o fechamento desta edição, todas as ações 
continuavam tramitando na Justiça Eleitoral, que 
tem até dia 17/09/2018 para julgar todos os pedi-
dos de registro de candidatura.

MP Eleitoral impugna nove registros de candidaturas em Alagoas
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IMPROBIDADE

Recursos desviados do saneamento básico de Jacaré 
dos Homens leva MPF a denunciar ex-prefeito

Valor atualizado ultrapassa mais de R$ 1 milhão desviado de convênio entre 
a prefeitura e a Codevasf

Jacaré dos Homens é um dos municípios mais 
pobres do estado de Alagoas, desprovido de 

investimentos e dependente de recursos federais. 
Entre as áreas mais carentes, está o saneamento 
básico, assim como em muitos outros pequenos 
municípios do estado. O município não possui 
sistema de tratamento de esgoto, apesar de, em 
2007, ter iniciado obra de saneamento básico.

Após minuciosa investigação, o Ministério 
Público Federal em Alagoas (MPF/AL) ofe-
receu denúncia contra o ex-prefeito Marcelo 
Marcos Rocha Souto, o ex-secretário de obras 
da cidade José Teófilo Souto e o sócio-adminis-
trador da Construtora Elconn Ltda, Elmo An-
tônio Medeiros, por desvio de recursos federais 
no valor aproximado de R$ 417 mil, em valores 
de 2008. Tal quantia atualizada para os dias de 
hoje atinge cerca de R$ 1,27 milhões.

A denúncia, de autoria do procurador da 
República no município de Arapiraca Antônio 
Henrique de Amorim Cadete, aponta os gesto-
res como responsáveis por recursos desviados 
de serviços não executados e superfaturados de 
um convênio firmado entre a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
Parnaíba (Codevasf) e o município de Jacaré dos 
Homens, cujo objetivo era executar a 1ª etapa 
das obras do sistema de esgotamento sanitário 
da cidade.

Marcelo Souto foi prefeito de Jacaré dos Ho-
mens/AL entre os anos de 2001 e 2008. A as-
sinatura do convênio com a Codevasf ocorreu 
em março de 2007, ainda durante sua gestão. No 
contrato firmado, a Companhia repassaria R$ 1 
milhão, sendo a contrapartida municipal fixada 
em aproximadamente R$ 52 mil, totalizando 
R$1.052.011,90. Na ocasião, a construtora El-
conn foi contratada para executar o convênio.

Na averiguação da legalidade do ato, o MPF 

encontrou diversos vícios no que diz respeito 
ao procedimento licitatório para a contratação 
da empresa. Durante a execução do contrato, a 
Codevasf realizou visitas técnicas para avaliar o 
andamento da obra e, mesmo sem a conclusão 
do projeto, a Prefeitura de Jacaré dos Homens 
apresentou planilhas de medição falsas que ates-
tavam a finalização da primeira etapa dos traba-
lhos.

Se por um lado os boletins de medição fal-
sos foram o instrumento fraudulento através do 
qual se executaram e se consumaram os desvios, 
o Termo de Aceitação Definitiva da Obra e o 
Relatório de Cumprimento do Objeto consis-
tiram em documentos ideologicamente falsos, 
produzidos após os desvios, cuja finalidade era 
conferir aparência de legalidade ao pagamento 
do valor integral do convênio e do contrato à 
construtora.

Pedidos – O MPF pede o processamento e jul-
gamento do ex-prefeito Marcelo Souto, do ex-
secretário José Teófilo Souto e do representante 
da construtora Elmo Antônio Medeiros por cri-
me de responsabilidade, além do ressarcimento 
aos cofres públicos no valor histórico de R$ 
417.074,43, e no valor de R$ 1.274.352,65, con-
forme cálculos atualizados.

Foto: Ilustração/ Internet
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Multa por não implantação de Portal da 
Transparência recairá sobre patrimônio de prefeito

Se gestor não cumprir, a multa diária será o dobro, e recairá sobre seu patrimônio privado 
multa por ato atentatório à dignidade da justiça

O cumprimento das leis da transparência e de 
acesso à informação é uma preocupação de 

todos os que fazem o Ministério Público Brasi-
leiro. Isso porque são ferramentas eficazes para 
o combate à corrupção, seja pelos órgãos minis-
teriais, seja pelos próprios cidadãos. No entanto, 
muitos gestores – por razões diversas – resistem 
ao cumprimento das leis, retardando o máximo 
que podem a efetiva disponibilização dos Portais 
da Transparência nos municípios.

Recentemente, atendendo a pedido do Minis-
tério Público Federal em Alagoas (MPF/AL), a 
Justiça Federal determinou a aplicação de nova 
multa com valor majorado, bem como imposição 
de multa ao prefeito do município da Barra de 
Santo Antônio (AL), por ato atentatório à dig-
nidade da Justiça. Apesar de diversas intimações 
para cumprimento da sentença que condenou o 
município a  implantar o respectivo Portal da 
Transparência.

Pelo não cumprimento da Lei da Transparên-
cia (LC 131/2009) e da Lei de Acesso à Informa-
ção (Lei 12.527/2011), bem como da sentença já 
prolatada, o juiz federal André Luís Maia Tobias 
Granja, titular da 1ª Vara Federal de Alagoas, 
proferiu nova decisão condenando o município 
da Barra de Santo Antônio ao pagamento da 
multa no valor de R$ 60 mil pelo atraso no cum-
primento da sentença anterior, e considerando 
a “contumácia da parte demandada, que insiste 
em não implantar o Portal da Transparência” de-
terminou ainda a majoração da multa diária por 
atraso no cumprimento da sentença para R$ 2 
mil, caso continue insistindo em não cumprir a 
obrigação.

Exatamente como formulado pelo MPF, o juiz 
reconheceu que o descumprimento da sentença 
configura ato atentatório à dignidade da justiça 
e assim aplicou multa sobre os responsáveis, nos 
termos do artigo 77, do novo Código de Processo 

Civil, caso não cumpra, enfim, a determinação ju-
dicial de implantação do Portal da Transparência.

Sentença anterior – O MPF/AL ajuizou ação 
para cumprimento da sentença que, transitada 
em julgado em julho de 2017, determinou ao mu-
nicípio da Barra de Santo Antônio a implantação 
devida e efetiva do Portal da Transparência, no 
prazo de 15 dias, “sob pena de incidência de mul-
ta diária, no valor de R$ 1 mil por dia de atraso, 
a contar do 16º dia depois da intimação e por 60 
dias sucessivos, até que se comprove o cumpri-
mento da decisão por parte do executado”.

Além do prazo de 60 dias assinalado, o juízo 
federal ainda concedeu mais 15 dias, a pedido do 
município, considerando o período de transição 
da nova gestão, para a efetiva implantação do Por-
tal da Transparência, o qual terminou em 26 de 
março de 2018. Portanto, o atraso injustificado 
do cumprimento da sentença se deu por mais 60 
dias, em 30 de maio, além de todos os prazos con-
cedidos pela Justiça.

Ato de improbidade – Entendendo que a gestão 
deu causa direta à multa de R$ 60 mil aplicada 
sobre o erário municipal por descumprimento de 
sentença, o juiz determinou, ainda, que o Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE/AL) e o Ministé-
rio Público Estadual (MP/AL) fossem oficiados 
para apurar a prática de ato de improbidade ad-
ministrativa pelos danos causados ao município.

Atuação – O MPF/AL, através do Núcleo de 
Combate à Corrupção em Maceió e em Arapira-
ca, ao longo do ano de 2016, ajuizou ações civis 
públicas contra 93 municípios alagoanos que des-
cumpriam a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/11), da Lei da Transparência (Lei Comple-
mentar nº 131/2009) e do Decreto nº 7.185/2010, 
que determinam a forma como deve ser a transpa-
rência administrativa do setor público.
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Acerca dos precatórios do extinto FUN-
DEF, que estão sendo pagos judicialmen-
te pela União a diversos municípios ala-

goanos, o Ministério Público Federal em Alagoas 
faz os seguintes esclarecimentos:

Por entender que a vultosa quantia poderia 
ser indevidamente destinada ao custeio de gastos 
outros que não a educação, o MPF requereu ao 
Poder Judiciário a indisponibilidade liminar dos 
valores dos precatórios, tendo obtido êxito na 
maioria dos casos. Ressalte-se que o objetivo do 
MPF é garantir que os referidos recursos sejam 
destinados à sua finalidade original, isto é, a edu-
cação de cada município beneficiado.

O Supremo Tribunal Federal nas Ações Cí-
veis Originárias 648, 669, 660 e 700 julgadas 
em 06/09/2017, bem como pelo Tribunal de 
Contas da União no Acórdão nº 1824/2017, de 
23/08/2017, firmaram entendimento idêntico ao 
do MPF, no sentido de que os valores pagos pela 
União, através de precatório judicial, a título de 
complementação do FUNDEF, recebidos retroa-
tivamente, deverão ser destinados exclusivamente 
à educação.

O SINTEAL e outras entidades de classe têm 
promovido ações na Justiça Estadual, bem como 
intervenções nas ações propostas pelo MPF, re-
querendo que 60% do valor proveniente dos pre-
catórios sejam rateados entre os professores em 
exercício no período correspondente ao do cálcu-
lo do valor do repasse.

O MPF em Alagoas não compartilha desse 
entendimento, tendo se manifestado de forma 
contrária ao aludido rateio em todas as ações, nas 
quais as entidades de classe intervieram, por au-
sência de amparo legal. O Tribunal de Contas da 
União, no Acórdão 1962/2017, de 06/09/2017, 
firmou entendimento idêntico ao do MPF, deter-
minando a impossibilidade do aludido rateio en-
tre os professores.

Nos acordos judiciais e nos termos de ajusta-
mento de conduta firmados pelo MPF em Alagoas 
com os municípios alagoanos, em 2017 e em 2018, 
há cláusula expressa na qual o município se obriga 
a se abster de efetuar rateio, divisão e repartição 
dos valores do precatório entre os professores.

Assim, qualquer notícia no sentido de que o 
Ministério Público Federal em Alagoas concorda 
com o aludido rateio do valor proveniente dos 
precatórios entre os professores em exercício no 
período correspondente ao cálculo do valor do re-
passe é FALSA e pode estar sendo maliciosamente 
utilizada com fins políticos e eleitorais.

Atuação - O MPF tem ajuizado ações civis pú-
blicas requerendo ao Poder Judiciário a indispo-
nibilidade liminar da integralidade dos valores 
dos precatórios, a fim de garantir que os referidos 
recursos sejam destinados à educação de cada mu-
nicípio beneficiado. O MPF possui entendimen-
to consolidado no sentido de que todo o recurso 
proveniente de precatório do Fundef deve ser des-
tinado exclusivamente na manutenção e desenvol-
vimento da educação básica pública dos municí-
pios, o que inclui a valorização do professor.

No entanto, o MPF não compartilha do enten-
dimento de destinação de 60% desses valores para 
rateio entre os professores. 

FUNDEF

Precatórios do Fundef devem ser aplicados 
integralmente na educação básica dos municípios

Em nota de esclarecimento, MPF/AL alerta que qualquer notícia no sentido de que o 
órgão concorda com o rateio do Fundef proveniente dos precatórios entre os professores é 

FALSA e pode estar sendo maliciosamente utilizada com fins políticos e eleitorais

Foto: Ilustração/ Crédito: Pixabay
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AÇÃO SOLIDÁRIA

Instituições de caridade recebem alimentos 
arrecadados pelo MPF em Maceió e Arapiraca 

Crianças e idosos são beneficiados por donativos arrecadados durante inscrição para 
seleção de estagiários de Direito

Durante as inscrições de 
candidatos à seleção de 
estágio na área de Direi-

to, o Ministério Público Federal 
em Alagoas, nos municípios de 
Maceió e Arapiraca, arrecadou al-
gumas dezenas de alimentos não 
perecíveis para serem doados a 
instituições de caridade.
As inscrições se encerraram no 
dia 27 de julho e já no dia 1° de 
agosto as primeiras doações fo-
ram entregues. As instituições be-
neficiadas foram o Lar da Menina 
e o Lar Santo Antônio de Pádua, 
em Maceió, e a Fundação Antô-
nio Jorge da Silva, em Arapiraca.

Foram arrecadados 188 kg de 
arroz, 35 kg de feijão, 33 latas de 
leite em pó, 61 kg de açúcar, 12 
pacotes de cuscuz e outros. As 
doações, em nome do MPF, fo-
ram feitas pelos servidores Adria-
na Hittinger, Denisy Damásio, 
Margarete Agra, Patrícia Andra-
de e Cícero Tenório, em Maceió, 
e Elielson de Souza, Maria Girlâ-
nia e Florisvaldo Santos em Ara-
piraca.

Os representantes das insti-
tuições beneficiadas relataram a 
dificuldade em sua manutenção 
e agradeceram o ato de solidarie-
dade.

De acordo com o edital do 
concurso para estagiários, era fa-
cultativa a entrega de alimento 
durante o procedimento de vali-
dação da inscrição. No total, 529 
candidatos participaram desta 
etapa.

Instituições - O Lar da Menina 
é uma instituição sem fins eco-
nômicos, sua finalidade é prestar 
assistência a meninas, de 06 a 15 
anos e que se encontre em situa-
ção de risco e/ou vulnerabilidade 
social. As crianças/adolescentes 
passam a semana acolhidas e nos 
fins de semana retornam para 
seus lares, todas moram em uma 
área de grande vulnerabilidade 
social e tem seus laços familiares 
fragilizados. O papel desta insti-
tuição é fortalecer o vínculo fami-
liar e assegurar a essas crianças o 
acesso à saúde, educação, lazer e 
esporte.

O Lar Santo Antônio de 
Pádua acolhe moradores de rua 
e idosos abandonados, além de 
pessoas que saíram do hospital e 

não têm para onde ir, e é manti-
do exclusivamente por doações, 
necessita de ajuda da população 
para manter sua estrutura. As 
prioridades são fraldas geriátricas, 
alimentos, produtos de higiene e 
limpeza além de materiais para 
primeiros socorros. Atualmente, 
atende 115 idosos.

A Fundação Antônio Jorge, 
localizada em Arapiraca, cuida 
de menores em situação de risco 
social e sobrevive apenas de doa-
ções. A entidade abriga crianças 
vítimas de dependência química 
e seus cuidados se estendem às fa-
mílias, incluindo a realização de 
atividades agrícolas, além de estí-
mulo à educação, saúde e práticas 
esportivas e culturais. 

Servidoras da PR/AL com representante do Lar Santo Antônio de Pádua durante a 
entrega dos donativos
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