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EDITORIAL

Chega ao público mais uma edição da Revista Atuação. Este primeiro número do ano de 2019 
está especialmente voltado ao Caso Pinheiro, que, desde janeiro, tem demandado dedicação 
e esforço de quatro procuradoras da República e seus respectivos gabinetes. 

Em razão da complexidade e da gravidade do caso que reclama por medidas urgentes e efetivas, o 
Ministério Público Federal em Alagoas criou um Grupo de Trabalho, envolvendo todos os ofícios 
do núcleo de tutela coletiva e mais o gabinete do meio ambiente, de modo a melhorar as rotinas de 
trabalho dos diversos atores envolvidos.

No entanto, a atuação do MPF vai além das excepcionalidades e esta edição apresenta também 
alguns exemplos da atuação em outras áreas, seja judicial ou extrajudicialmente, como meio ambien-
te, proteção ao patrimônio cultural e comunidades tradicionais, transparência, fiscalização dos atos 
administrativos e outros.

Esta edição se mostra ainda mais especial porque busca homenagear nosso colega Marcelo Tole-
do, que no mês de março nos deixou um enorme vazio, cheio de saudades e eterna gratidão. Nosso 
maior exemplo de dedicação aos estudos, aos livros e à parceria com os colegas. À família, nossa soli-
dariedade e gratidão pelas fotos disponibilizadas e por autorizar seu uso como forma de homenagear 
aquele que merece todo reconhecimento.

Convido-os à leitura e a conhecer um pouco mais nossa instituição.

Um ano que já iniciou intenso

Marcial Coêlho
Procurador-Chefe 

revista_05_2019.indd   3 06/06/2019   13:25:38



MPF/AL 4

MEIO AMBIENTE
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Objetivo é promover maior efetividade nas investigações de crimes ambientais

Localizado no litoral do 
nordeste brasileiro, o 
Estado de Alagoas é ba-

nhado por uma extensa faixa de 
mar, o que justifica a enorme 
quantidade de demandas am-
bientais relacionadas a crimes 
contra o meio ambiente na faixa 
litorânea. A fim de traçar estra-
tégias para maior efetividade na 
investigação de tais crimes em 
Alagoas, o Ministério Público 
Federal (MPF) em Alagoas pro-
moveu reunião de trabalho com 
diversos órgãos de fiscalização.

Estiveram presentes represen-
tantes da Polícia Federal, da Se-
cretaria do Patrimônio da União 
(SPU), e dos órgãos de fiscaliza-
ção ambiental Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama), 

Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade (ICM-
Bio) e Instituto do Meio Am-
biente de Alagoas (IMA/AL), 
especialmente no litoral alagoano.

Para a procuradora da Re-
pública Raquel Teixeira, titular 
do ofício do meio ambiente, é 
importante que o MPF e os ór-
gãos de fiscalização ambiental 
trabalhem em conjunto, afinan-
do as prioridades e as rotinas de 
trabalho para alcançar maior efe-
tividade em eventuais judicializa-
ções, especialmente as criminais.

Todos concordaram que o 
mais importante é buscar evitar 
que o dano ambiental venha a 
ocorrer ou se torne irreversível, 
razão por que estratégias de atua-
ção preventiva integrada entre os 
órgãos também foram debatidas.

Recomendação - Um dos 
encaminhamentos foi a expe-
dição de recomendação à Equa-
torial Energia S.A., a fim de 
que a concessionária negue a 
ligação da energia elétrica em 
construções irregulares em bens 
da União especialmente pro-
tegidos no Estado de Alagoas.

A Recomendação n. 01/2019 
prevê que caso a concessionária 
verifique se tratar de solicitação 
de ligação de energia elétrica em 
construção em área especial-
mente protegida, apenas proce-
derá a ligação após contato com 
o órgão ambiental responsável.

Assim, quando houver pe-
dido de ligação de energia em 
bens da União especialmente 
protegidos, tais como Unidades 
de Conservação Federal, Áreas 
de Preservação Permanente de 
mangue, restinga, dentre ou-
tros, bem como em Terreno de 
Marinha e seus acrescidos, deve 
a a concessionária entrar em 
contato com o órgão ambiental 
competente – Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente, IMA, 
ICMBio ou IBAMA – para que 
este se pronuncie acerca da re-
gularidade (ou não) da obra.

Caso a concessionária cons-
tate tratar-se de irregularidade 
ambiental, deve negar a ligação 
de energia elétrica no local, con-
tribuindo para evitar o cresci-
mento urbano desordenado em 
áreas especialmente protegidas.

MPF/AL promove reunião de trabalho com órgãos ambientais de fiscalização

Rotinas de trabalho integrado são tema de reunião com 
órgãos ambientais de fiscalização
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Pescadores denunciam crime ambiental em razão de obras 
no Porto de Maceió

MEIO AMBIENTE

Peritos do MPF realizaram estudos técnicos na área da Lama Grande para analisar 
impacto ambiental em pesqueiro de camarões

Representantes da Fe-
deração de Pescadores 
do Estado de Alagoas    

(Fepeal) denunciaram ao Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
em Alagoas impacto ambiental 
causado pelas obras da draga-
gem do Porto de Maceió em 
pesqueiro de camarões, na lo-
calidade chamada Lama Gran-
de, em Maceió.

Recebidos pela procuradora 
da República Raquel Teixeira, 
titular do ofício do meio am-
biente, os pescadores relata-
ram que o local do “bota-fora” 
da dragagem era o maior pes-
queiro de camarões da capital 
e teria sido impactado direta-
mente pelas obras do porto, 

em face da deposição do mate-
rial dragado. 

Os pescadores informaram 
que em razão disso hoje passam 
por dificuldades para manter o 
próprio sustento, após a con-
taminação por lixo da área de 
pesca do camarão, uma vez que 
hoje seria possível a pesca de 
apenas 2kg de camarão por dia.

Ainda na reunião, a procura-
dora explicou que já havia soli-
citado perícia técnica do MPF 
e que estes técnicos, vindos de 
Brasília, realizariam os estudos 
e análises ainda em fevereiro, 
inclusive com vistoria in loco.

Perícia - Como solicitado 
pela procuradora, os peritos da 
Procuradoria Geral da Repúbli-
ca realizaram vistoria na área 
apontadas pelos pescadores, en-
trevistaram os trabalhadores da 

área e, ainda, analisaram a do-
cumentação juntada ao proce-
dimento do MPF, como a nota 
técnica expedida pelo Ibama, 
no sentido de que não houve a 
devida análise das alternativas 
locacionais para a deposição 
do material dragado; a resposta 
do Instituto do Meio Ambien-
te de Alagoas, que conclui pela 
regularidade ambiental da dra-
gagem; e todos os documentos 
juntados pelos órgãos ambien-
tais.

Peritos do MPF vistoriam área da Lama Grande em alto-mar 

Pescadores relatam danos ao pesqueiro 
de camarões

Após horas no mar,  pequena quantidade 
de camarão é pescada
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Pescadores denunciam perda de meio 
de vida
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Enfermeiros buscam MPF por melhoria das condições de trabalho em 
Centro Obstétrico do Hospital Universitário

Os serviços prestados pelo Centro Obstétrico 
do Hospital Universitário Professor Alberto 

Antunes (HUPAA) vêm sendo acompanhados de 
perto pelo Ministério Público Federal (MPF) em 
Alagoas. Com base em  diagnóstico levantado pela 
Equipe de Enfermagem sobre as condições de tra-
balho no hospital universitário, o MPF expediu 
recomendação à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), para que realize estudo 
individualizado de cada uma das propostas enca-
minhadas pela equipe de Enfermagem do Centro 
Obstétrico do HUPAA

Além do documento enviado pela Equipe de 
Enfermagem, a Recomendação expedida pela pro-
curadora da República Roberta Lima Barbosa 
Bomfim também se fundamentou em levantamen-
to realizado pela própria procuradora em inspe-
ção realizada no HUPAA, em dezembro de 2018.

Visando melhorias nas condições de trabalho, 
uma das propostas apresentadas pela Equipe de 
Trabalho aponta a necessidade de adequações na 
infraestrutura e suporte de materiais e equipa-
mentos para a realização dos procedimentos, bem 
como respeito aos intervalos para descanso e para 
as  refeições, com a promoção de condições de 
descanso aos profissionais do Centro Obstétrico, 
em espaço de conforto adequado e igualitário às 
equipes dos demais setores.

O MPF orientou ainda que o HUPAA anali-
se as propostas de adoção de estratégias para me-
lhorar o fluxo de atendimento e a realização de 
procedimentos e de treinamento e capacitação aos 
colaboradores para lidar com situações de urgên-
cia/emergência e cuidados intensivos com os re-
cém-nascidos. 

Com o intuito de que o Hospital Universitário Pro-
fessor Alberto Antunes (HUPAA) atenda pacien-

tes em situação de rua, independentemente da apresen-
tação de documentos que atestem inscrição no cadastro 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o Ministério Público 
Federal (MPF) em Alagoas expediu recomendação.

No documento, a procuradora da República Niedja 
Kaspary orienta que o hospital adeque seus protocolos 
de atendimento à lei nº 8.742/93, que prevê atenção 
integral à saúde, inclusive a entrega de medicamentos 
e produtos de interesse para a saúde, às famílias e indi-

víduos em situações de vulnerabilidade ou risco social 
e pessoal, mesmo sem a apresentação de documentos 
que comprovem domicílio ou inscrição no cadastro do 
SUS.

É previsto também no decreto da Política Nacio-
nal para a População em Situação de Rua que propõe 
garantir o acesso amplo, simplificado e seguro aos ser-
viços e programas que integram as políticas públicas de 
saúde, educação, previdência, assistência social, mora-
dia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda.

Hospital Universitário deve atender pessoas em situação de rua
Legislação garante atendimento a pacientes ainda que não possuam documentação completa

Documento aponta problemas e propõe medidas que foram tema de Recomendação à gestão da Ebserh

RECOMENDAÇÕESRECOMENDAÇÕES
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Em estados como Alagoas, programas 
sociais são importantes mecanismos de 
combate à fome e à pobreza. Para o de-

vido cadastramento das pessoas mais necessi-
tadas, o governo federal conta com a estrutura 
dos Municípios. Assim, a Assistência Social, 
para atender à finalidade da lei, precisa estar 
apta a realizar os cadastramentos com eficiên-
cia e presteza.

No entanto, uma representação ao Minis-
tério Público Federal em Alagoas noticiou 
ineficiência administrativa municipal no ge-
renciamento das unidades destinadas às ações 
do CadÚnico e do Programa Bolsa Família 
no âmbito do município de Maceió, sobretu-
do quanto à utilização de recursos do IGD-M 
(Índice de Gestão Descentralizada Municipal) 
pela Secretaria Municipal de Assistência So-
cial (Semas).

Além disso, a representação ainda mencio-
na que as unidades que trabalham com o públi-
co do CadÚnico e do PBF enfrentam diversas 
dificuldades físicas e operacionais, tais como: 
ausência ou insuficiência de computadores, 
condicionadores de ar adquiridos há mais de 
um ano que não foram instalados, insuficiên-
cia de profissionais e falta de veículo exclusivo 
para a realização das atividades.

A fim de verificar a consistência de tais re-
latos, a procuradora Regional dos Direitos do 
Cidadão em Alagoas, Niedja Kaspary, visto-
riou três Centros de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS): CRAS Pitanguinha, CRAS 
Sônia Sampaio e CRAS Terezinha Normande. 

A inspeção tem o intuito de verificar o fun-
cionamento dos CRAS em Maceió e compre-
ender melhor as carências das unidades, a de-
manda reprimida, a demora na realização dos 
cadastros e promover ações futuras para sanar 
os problemas constatados.

Constatações - Além dos problemas apontados 
na representação, outras disfunções foram cons-
tatadas, como: internet lenta, dificultando a rea-
lização dos cadastros das famílias atendidas pelos 
programas; problemas no sistema de realização dos 
cadastros que também apresenta lentidão; além da 
forma de realização do próprio cadastro, que é fei-
to primeiramente à mão e posteriormente digitado 
na sede do Cadastro Único, localizada no Poço, o 
que ocasiona demora excessiva e possíveis erros de 
informações.

O MPF pretende propor soluções à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, visando otimizar e 
agilizar a inclusão de usuários no Cadastro Único, 
possilitando assim o recebimento dos benefícios so-
ciais de forma mais ágil.

A procuradora da República Niedja Kaspary 
ressaltou a importância de garantir que os proble-
mas presentes nos CRAS sejam solucionados. “É 
papel do poder público atuar para diminuir as di-
ferenças sociais e promover uma melhor qualidade 
de vida para as populações carentes, por isso é im-
prescindível a resolução dos problemas enfrentados 
nos CRAS, que afetam uma parcela da população 
de Maceió que já é muito prejudicada”, comentou.

Postos para cadastros da assistência social em Maceió 
são vistoriados

CRAS enfrentam diversas dificuldades físicas e operacionais

Vistoria realizada pelo MPF a Centros de Referência de Assistência 
Social, na imagem, o CRAS localizado no bairro Pitanguinha

CIDADANIA
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CIDADANIA

Glaucoma: Sesau compromete-se a fornecer emergencialmente 
medicamento em Alagoas

Em atuação extrajudicial do Ministério Público 
Federal (MPF) em Alagoas, a Secretaria de Esta-

do da Saúde comprometeu-se a garantir, aos pacien-
tes recadastrados e reavaliados no Programa Nacio-
nal de Atenção ao Glaucoma, o acesso emergencial 
aos medicamentos, pelo prazo de 210 dias. Para tan-
to, deverá ser respeitado, por paciente, o prazo de 90 
dias para a apresentação da documentação necessária 
para cadastramento no sistema. Dessa forma, os pa-
cientes receberão emergencialmente medicamentos 
apenas uma vez neste período de 210 dias.

O Estado de Alagoas deverá adotar as providên-
cias necessárias para que o sistema Hórus seja alimen-
tado com os dados dos pacientes e para subsidiar a 

remessa dos medicamentos pelo Ministério da Saúde, 
via CEAF – Componente Especializado da Assistên-
cia Farmacêutica. Também ficou estabelecido que as 
questões relacionadas à logística e operacionalização 
dos colírios devem ser discutidas entre os municípios 
executores e o Estado.
Saiba mais – Em razão das inconsistências relacio-
nadas à quantidade de beneficiários do programa fe-
deral  para o glaucoma, a União realizou cortes nas 
verbas repassadas para Alagoas, o que acabou pro-
vocando dificuldades no atendimento dos cadastra-
dos. Esta diminuição do valor ocorreu a partir de 
dezembro de 2017, porque a quantidade de pacientes 
de Alagoas superavam a média nacional estabelecida 
pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia.

A fim de solucionar a questão, o MPF, por meio 
do Núcleo de Tutela Coletiva, tem atuado extraju-
dicialmente e, dentre as medidas já adotadas, estão 
o recadastramento e a reavaliação dos pacientes por-
tadores de glaucoma, o que levou a uma redução de 
cerca de 30% dos pacientes cadastrados. E mais, no 
curso do procedimento do MPF, a comissão biparti-
te do Estado alterou a forma de fornecimento desses 
medicamentos, que antes era feito por meio de clí-
nicas privadas e passou a ser feito diretamente pelo 
poder público.

A fim de garantir aos pacientes oncológicos em esta-
do irreversível a efetiva prestação de assistência do-

miciliar em cuidados paliativos ou destinado a pacien-
tes terminais, o Ministério Público Federal (MPF) em 
Alagoas ajuizou ação civil pública contra o Município 
de Maceió. Apesar da atuação extrajudicial do MPF, o 
Município de Maceió não adotou as providê ncias ne-

cessárias à prestaç ã o da assistê ncia domiciliar dos servi-
ç os de oncologia aos usuá rios do SUS. 
Responsabilidade – A ação decorre da investigação 
realizada pelo MPF em razão de representação sobre 
diversas irregularidades no Centro de Alta Complexi-
dade em Oncologia da Santa Casa de Misericó rdia de 
Maceió . Após diligências do MPF, o hospital regulari-
zou a situação, exceto quanto à ausência de assistê ncia 
integral em cuidados paliativos dos doentes com prog-
nó stico reservado, acometidos por neoplasias malignas 
em estado irreversí vel, ou seja, terminal. 

Para a procuradora da República Niedja Kaspay, a 
responsabilidade pela execuç ã o da Polí tica de Saú de no 
â mbito do municí pio nã o pode ser transferida à  Santa 
Casa de Misericó rdia de Maceió , sendo de competê ncia 
da gestã o municipal, neste caso, a SMS de Maceió , a 
qual negou a habilitaç ã o para o Serviç o de Assistê ncia 
Domiciliar em Oncologia requerida pela Santa Casa.

Município de Maceió deve garantir assistência domiciliar a pacientes 
oncológicos em fase terminal

Foto: Ilustração/ masternursing.com

Foto: Ilustração/ saudavelefeliz.com
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O MPEduc é um projeto nacional do 
Ministério Público Brasileiro. Volta-
do para a educação básica, o projeto, 

por meio de uma série de ações, visa acompa-
nhar a execução de políticas públicas educacio-
nais e a aplicação de verbas nas escolas. O pro-
jeto inclui a visitação nas unidades de ensino, 
a realização de audiências públicas, a análise 
dos conselhos de educação, a expedição de re-
comendações e o esclarecimento da população 
sobre o direito à educação de qualidade.

Após atuação do MPEduc, diversas melho-
rias no ensino básico do Município de São Luís 
do Quitunde foram realizadas. A mais recente, 
foi a inauguração da Escola Municipal Nova 
Reforma em assentamento do Incra, denomi-
nado Fazenda Nova Reforma. A antiga escola 
de taipa, na zona rural do município, foi fla-

grada em inspeção do  Ministério Público pela 
Educação (MPEduc), em 2014.

Construída em 2009 com recursos dos pró-
prios assentados, a escola tinha aulas ministradas 
ao mesmo tempo para crianças de diversas faixas 
etárias e era um exemplo do cenário primitivo 
da educação básica em algumas localidades do es-
tado: estrutura de taipa e chão de barro – longe 
de proporcionar um ambiente educacional sau-
dável.

“Quando lembro da total falta de condições 
daquela escola em 2014, me emociono pelos alu-
nos que agora terão, ao menos, uma estrutura 
digna para estudarem. Vemos como vale à pena 
toda nossa dedicação e insistência junto aos ges-
tores municipais para que a realidade desses estu-
dantes mude para melhor”, comemorou Niedja 
Kaspary, procuradora Regional dos Direitos do 
Cidadão em Alagoas.

MPF/AL  9

MPEduc: Município de São Luiz do Quitunde constrói 
nova escola em assentamento

Antiga escola de taipa, com chão de barro, foi flagrada em inspeção de procuradora, 
em 2014
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Escola Nova Reforma em instalações adequadas para 
alunos, após atuação do MPEduc

CIDADANIA

O PROJETO

Em Alagoas, o projeto foi implantado em diversos municípios, além de São Luiz do Qui-
tunde: Cacimbinhas, Cajueiro, Maragogi, Monteirópolis, Novo Lino, Piaçabuçu, Santana 
do Mundaú e Joaquim Gomes. Em comum, eles têm baixa classificação no Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb), e também baixo índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) e, por isso, foram escolhidos para a implantação do Projeto.

Escola municipal no ano de 2014, com paredes de taipa e 
chão de barro
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Caso Pinheiro envolve risco de perdas humanas em 
razão de atividade mineradora

Registra-se em Maceió uma situação única de possi-
bilidade de prevenção de desastre envolvendo ativida-
de de mineração. Desde as tragédias de Mariana e Bru-
madinho, no Estado de Minas Gerais, os brasileiros 
estão em alerta constante e desconfiança das atividades 
de exploração mineral, bem como em relação à capa-
cidade do poder público de fiscalizar e atuar para evi-
tar perdas humanas e lesões ambientais irreversíveis.

 No entanto, em Maceió (AL), o Caso Pi-
nheiro tem se revelado um verdadeiro “Leading 
Case”. Um novo precedente tem-se construído a 
partir de medidas preventivas e estudos de causas 
e soluções sobre uma área de extração de sal-gema 
que abrange três bairros – super habitados – de 
Maceió, são eles: Pinheiro, Mutange e Bebedouro.

 De acordo com relatos dos moradores, toda a 
região apresenta instabilidade do solo há muitos anos. 

Há relatos de décadas de danos nos imóveis, reformas e 
novos danos estruturais, sempre atribuídos à “acomo-
dação do solo”. Entretanto, desde o início de 2018, to-
das as atenções têm-se voltado para a região em razão do 
abalo sísmico ocorrido em março daquele ano, apavo-
rando a população e agravando – e acelerando – os danos 
estruturais em imóveis e ruas do bairro do Pinheiro.

 As mesmas situações se verificaram nos bair-
ros do Mutange e do Bebedouro – vizinhos ao Pi-
nheiro, mais próximos à lagoa Mundaú, onde se 
encontra mais densa exploração de sal-gema da re-
gião. No entanto, as autoridades só despertaram 
para a gravidade da situação nesses bairros após a 
revelação – em audiência pública no Senado Fede-
ral (21/03/2019) – do mapa de interferometria, pelo 
Serviço Geológico do Brasil/CPRM, que aponta-
va para a movimentação do solo de toda a região.

Atuação do MPF/AL

A fim de apurar os impactos ambientais do tremor de 
terra noticiado, com epicentro registrado no bair-
ro do Pinheiro, mas com reflexos em bairros cir-

cunvizinhos, o MPF em Alagoas instaurou inquérito civil. 
 Desde o acontecido, várias reuniões foram reali-

zadas com técnicos e órgãos de fiscalização, com a partici-
pação dos  Ministérios Públicos Federal e Estadual, a fim 
de acompanhar os resultados preliminares dos estudos. No 
mês de maio de 2019, a CPRM concluiu estudos suficientes 
para apontar a atividade mineradora da Braskem como res-
ponsável pelos eventos danosos na região.

 Em 5 de dezembro de 2018, diante do recebimen-
to da documentação proveniente do MP/AL declinando 
de sua atribuição sobre a questão, com sigilo decretado, o 
MPF instaurou procedimento para acompanhar também 
as questões relativas aos direitos do cidadão.

 Entendendo tratar-se não apenas de dano ambien-
tal, mas também de matérias relacionadas aos direitos do ci-
dadão e ao patrimônio público e social, todo o material até 
então coletado, no âmbito do ofício do meio ambiente, foi 
enviado para procuradores do núcleo de tutela coletiva, a 
fim de que fossem acompanhadas as medidas adotadas pelo 
poder público,   para garantir a proteção constitucional 
dos direitos dos cidadãos, dentro do que compete ao MPF. 

PINHEIRO

Moradias construídas nas encostas do bairro Mutange

Imagem aérea do Pinheiro, bairro que apresentou mais rachaduras 
em razão da movimentação do solo na região
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A complexidade da situação, que envolve questões 
humanitárias, de saúde pública, segurança, patrimônio 
público e privado, assistencial, habitacional e ambien-
tal, tudo em nível de prevenção e preservação de vidas, 
levou o MPF em Alagoas a instalar um Grupo de Tra-
balho para o Caso Pinheiro, envolvendo todos os ofí-
cios do Núcleo de Tutela Coletiva – além do Ofício do 
Meio Ambiente – a fim de buscar celeridade, efetividade 
e aperfeiçoamento na atuação do MPF para o caso.
 O GT tem promovido e participado de inúme-
ras reuniões, dentro e fora do MPF, com representan-
tes de moradores, associações e empreendimentos, com 
instituições públicas e de organização de classes, bem 
como de audiências públicas promovidas pelo Senado 
Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Verea-
dores de Maceió e pelo Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM).
 Na audiência pública da CPRM, foi apontada a 
causa específica para o abalo e os danos que motivaram 
a desocupação das áreas mais fortemente afetadas. A 
atividade exploradora do sal-gema na região, em solo 
não estável, em cima de falhas geológicas neotectôni-
cas, segundo os técnicos da CPRM, impede que os po-
ços sejam mantidos em situação segura e estável, razão 

por que  possíveis  desmoronamentos podem estar cau-
sando ainda maior instabilidade do solo.
 A gravidade da situação, bem como a chance rara 
de atuação preventiva, exige do MPF – e de todos os órgãos 
relacionados ao caso – a união de forças, expertise e antecipa-
ção de medidas a fim de minorar quaisquer eventuais danos, 
não só a vidas humanas, mas também ao meio ambiente.

PINHEIRO

Conhecida como Casa Rosa, esta é uma das moradias com danos 
mais evidentes

Procuradoras e servidores do Ministério Público Federal em 
Alagoas vistoriam o bairro do Pinheiro

Procuradoras da República Niedja Kaspary, Cinara Bueno, Roberta 
Bomfim e Raquel Teixeira reúnem-se com senador Rodrigo Cunha

Peritos do MPF e técnicos da Serviço Geológico do Brasil/CPRM 
analisam danos no bairro do Pinheiro

Área do Pinheiro e bairros vizinhos                               Foto: Google
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Para mais informações sobre o assunto, 
acessar o portal www.mpf.mp.br/al.

Apurando os mais diversos aspectos que envolvem o 
Caso Pinheiro, o MPF adotou medidas efetivas em bus-
ca de maior amparo à população. As procuradoras da 
República Cinara Bueno, Niedja Kaspary, Raquel Tei-
xeira e Roberta Bomfim, atuando conjuntamente por 
meio do Grupo de Trabalho Caso Pinheiro, expediram 
recomendações à Defesa Civil Nacional para que esta 
adotasse providências no sentido de coordenar com efi-
ciência a atuação das Defesas Civis Estadual e Municipal.

 Esta atuação coordenada pela Defesa Civil Nacio-
nal, para o MPF, deve abranger não só a segurança física 
da população, com efetiva evacuação das áreas de risco 
mapeadas pela CPRM, mas também para garantir acesso 
ao aluguel social, realizando cadastramentos, mas também 
articulando uma rede de amparo à saúde física e psíquica 
da população, bem como as questões sociais diagnosticadas.

 Outra atuação efetiva do GT, se deu em con-
tato direto com o Governo do Estado a fim de buscar 
providências no sentido de ofertar os recursos humanos 
necessários à Sala de Alerta do Estado. Criada e apare-
lhada com recursos federais, a efetividade de quaisquer 
planos de emergências estavam fadados ao fracasso en-
quanto não houvesse eficiência para a emissão de alerta 
em tempo hábil. O que foi solucionado com a recon-
tratação da equipe dispensada em dezembro de 2018.

 Diligências junto à Prefeitura de Maceió também 
foram realizadas, a fim de que os cadastramentos e levan-
tamentos populacionais fossem realizados de forma or-
ganizada e eficiente para a garantia dos benefícios sociais 
oferecidos pelo Governo Federal, de acordo com cada caso 
concreto diagnosticado. Bem como a materialização da pri-
meira cartilha com esclarecimentos aos moradores do bair-
ro do Pinheiro. Junto aos representantes da Defesa Civil 
Municipal também foram realizadas diligências para acom-
panhar as diferentes demandas e questionamentos surgi-
das ao longo da atuação do MPF para o Caso Pinheiro.

 Uma importante conquista para o Caso Pi-
nheiro foi obtida pelo MPF: sua inclusão no Obser-
vatório Nacional do CNJ e CNMP. Tal medida visa 
agilizar o Sistema Nacional da Justiça para o Caso Pi-
nheiro, tanto na via judicial, quanto extrajudicial.

 O Observatório Nacional sobre Questões 
Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Comple-
xidade, Grande Impacto e Repercussão, que já acom-
panha os casos de Mariana, Brumadinho, Unaí e Bo-
ate Kiss, pretende - de início - avaliar a elaboração de 
um Plano de Gestão de Risco para o Caso Pinheiro.

 Mais recentemente, após o anúncio da empresa de 
que estaria paralisando suas operações em Alagoas, o MPF 
ajuizou ação civil pública contra a Braskem,  a ANM e o 
IMA, a fim de garantir que esta paralisação ocorresse de for-
ma responsável e o tamponamento – descomissionamento 
– dos poços respeitasse as regras definidas em normas legais. 
Tudo, após a conclusão dos estudos de sonar, que cabe à em-
presa realizar. Estes estudos são capazes de mostrar em ima-
gens se os poços estão estáveis e, se não estiverem, como estão.

Medidas Preventivas

Procuradoras Roberta Bomfim e Niedja Kaspary constatam 
gravidade de danos 

Raquel Texeira apresenta o Caso do Pinheiro aos membros do 
Observatório Nacional do CNJ e CNMP

Reunião do GT com Defesas Civis Nacional, Estadual e Municipal; 
CPRM, ANM e Procuradores do Município de Maceió

PINHEIRO
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TRANSPARÊNCIA

A Delegacia da Receita Federal em Alagoas dei-
xou de informar os dados fiscais do municí-

pio de Feira Grande (AL), solicitados pela autori-
dade policial, sob o argumento de que, conforme 
o Manual de Sigilo Fiscal da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, tais informações seriam protegi-
das por normas de sigilo fiscal e funcional, somente 
podendo ser fornecidas mediante ordem judicial.

No entanto, nã o há  sigilo fiscal sobre opera-
ç õ es e informaç õ es fiscais que envolvam entes 
pú blicos e recursos pú blicos. Assim, o Ministério 
Público Federal (MPF) no município de Arapi-
raca (AL) ajuizou ação civil pública contra a Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil em Alagoas 
para que esta seja obrigada a informar, sempre 
que solicitado pela autoridade policial durante 
uma investigaç ã o, sobre a existê ncia de aç ã o fis-
cal, de constituiç ã o definitiva de cré dito tribu-
tá rio, de auto de infraç ã o e/ou de imposiç ã o de 
multa em desfavor de um ente pú blico municipal.

A ação, de autoria do procurador da Repúbli-
ca Antônio Henrique de Amorim Cadete, deu-se 
em razão do descumprimento da Recomendação 

003/2018-AHAC, expedida em setembro de 2018, no 
âmbito do inquérito civil nº 1.11.001.000446/2018-
22, fundamentada na Portaria RFB 3.541, de 7 de 
outubro de 2011, que aprovou o Manual de Sigi-
lo Fiscal da Receita Federal do Brasil, onde afirma 
que as informaç õ es relativas à  situaç ã o econô mica 
ou financeira dos estados, do Distrito Federal e dos 
municí pios nã o estã o protegidas pelo sigilo fiscal.

“Todas as informações sobre operações que 
envolvem recursos públicos estão submetidas 
aos princípios da administração pública, inclu-
sive o da publicidade, portanto não estão abran-
gidas pelo sigilo fiscal, quando requisitadas por 
autoridade policial”, finalizou Antônio Cadete.

Assim, o MPF requer à Justiça Federal que 
determine à  Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil que forneç a, sempre que solicitado pela au-
toridade policial durante uma investigaç ã o, in-
formaç õ es sobre a existê ncia de aç ã o fiscal, de 
constituiç ã o definitiva de cré dito tributá rio, 
de auto de infraç ã o e/ou de imposiç ã o de mul-
ta em desfavor de um ente pú blico municipal.

Receita Federal deve prestar as informações solicitadas em 
investigações policiais

A liberdade de cátedra ou liberdade acadê-
mica é um principio que assegura a liber-

dade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento, a arte e o saber. Tem como fina-
lidade a garantia do pluralismo de idéias e con-
cepções no ensino, especialmente o universitá-
rio, bem como a autonomia didático-científica.

A fim de garantir que a liberdade de cátedra fosse 
assegurada aos professores de instituições federais de 
ensino, o Ministério Público Federal (MPF) expe-
diu recomendações à Universidade Federal de Ala-
goas (Ufal) e ao Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

Ambas responderam às orientações do MPF/
AL informando que, em suas unidades de ensi-
no, está garantido o livre exercício da cátedra, 
o pluralismo de ideias e de concepç õ es pedagó gi-
cas, o respeito à  liberdade e o apreç o à  tolerâ ncia.

Nas recomendações 16 e 17, expedidas em de-
zembro de 2018, a procuradora da República Ro-
berta Bomfim orienta às instituições de ensino 
federal que evitem qualquer atuaç ã o ou sanç ã o 

arbitrá ria em relaç ã o a professores, com funda-
mento que viole princí pios constitucionais e de-
mais normas que regem a educaç ã o nacional. 

Especialmente, quanto à liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber e ao pluralismo de ideias e de concepç õ es peda-
gó gicas, adotando as medidas cabí veis e necessá rias 
para que nã o haja qualquer forma de assé dio moral 
em face desses profissionais, por parte de servidores, 
professores, estudantes, familiares ou responsá veis.

A Gestão Central da Ufal, inclusive, registrou que 
“defende a liberdade de cátedra, por se tratar de pres-
suposto lógico do processo de ensino-aprendizagem, 
norteador do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão”.

Já a Reitoria de Ensino do IFAL ressaltou 
que a instituição está “comprometida com uma 
formação integral e humanista”, sendo assim 
“uma das alternativas propulsoras do desen-
volvimento humano em nosso Estado, numa 
perspectiva de aprimoramento do cidadão no 
mundo do trabalho e na sua prática social”.

UFAL e IFAL atendem recomendação e garantem liberdade de cátedra
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DIREITOS INDÍGENAS

O início da nova gestão do Go-
verno Federal, neste ano de 

2019, trouxe novidades que desagra-
daram representantes de minorias 
por todo o país. Uma delas foi a Me-

dida Provisória 870/2019, que trans-
feriu da Funai para o Ministério da 
Agricultura a atribuição de identifi-
car, delimitar, demarcar e registrar 
as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos povos indígenas.

Com o intuito de pedir ao Minis-
tério Público Federal (MPF) no mu-
nicípio de Arapiraca que intercedes-
se em favor da causa indígena para 
evitar que a Funai tivesse suas atri-
buições esvaziadas, lideranças de po-
vos indígenas de 11 etnias alagoanas 
entregaram um manifesto, no qual 
se posicionam com preocupação e 
repúdio em relação à MP 870/2019. 

Representantes das etnias Aconã, 
Geripancó, Karuazú, Katoquim, 

Kalankó, Karapotó,  Kariri-Xocó, 
Koiupanká, Tingui-Botó, Xucuru
-Kariri e Wassu-Cocal entregaram 
ao procurador da República Bruno 
Lamenha documento que denuncia 
possível “manobra política para pa-
ralisar os processos já existentes de 
identificação e demarcação de terras 
indígenas, bem como que novos 
processos sejam iniciados”.

Até o fechamento desta edição 
da Revista Atuação, a situação da 
MP 870/2019 continuava em dis-
cussão na Câmara dos Deputados. 
No momento, a Funai ficará sob a 
responsabilidade do Ministério da 
Justiça e com a missão de fazer a de-
marcação de terras indígenas.

Procurador da República Bruno Lamenha 
recebe de lideranças indígenas em manifesto 
contra medida provisória 870/2019 
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Um relatório da Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) apontou 

para a necessidade de providências 
em relação a 29 barragens em situa-
ção de risco no Estado de Alagoas. 
Em razão do documento, o Mi-
nistério Público Federal (MPF) e 
o Ministério Público do Estado de 
Alagoas (MP/AL) reuniram-se com 
representantes do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e da Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente 

e dos Recursos Hídricos (Semarh), 
para tratar da situação atual e da fis-
calização das barragens no estado de 
Alagoas.

Os presentes concordaram na for-
mação de uma força-tarefa, incluindo 
o IMA/AL, para manter atualizadas 
as informações e as fiscalizações de 
barragens no estado. Os órgãos de 
fiscalização dos recursos hídricos atu-
arão na fiscalização e irão manter os 
MPs informados.

As barragens que envolvem re-
cursos hídricos federais ou são geri-
das por entes federais – como a Code-
vasf (Companhia Desenvolvimento 
Vale São Francisco) ou o Dnocs (De-
partamento Nacional de Obras Con-
tra as Secas) – serão acompanhadas 
pelo MPF, que estava representado 
na reunião pelos procuradores da 
República Raquel Teixeira e Bruno 
Lamenha.

Vistoria - O pânico e medo que to-
mou a população de Palmeira dos 
Índios após o rompimento da barra-
gem de Brumadinho (MG) motivou 
o convite do prefeito municipal a 
órgãos de fiscalização e instituições 
estaduais e federais a realizarem visi-
ta técnica e estudos nas barragens de 
água localizadas no município.

O Ministério Público Federal 
acompanhou a visita técnica, repre-
sentado pelo procurador da Repú-
blica Bruno Lamenha. Em Palmeira 
dos Índios há duas barragens que 
atraem a atribuição do MPF: a Mata 
da Cafurna, localizada em reserva 
indígena, sob a responsabilidade da 
Fundação Nacional do Índio (Funai), 
e a Bálsamo, sob responsabilidade da 
Secretaria de Infraestrutura do Esta-
do de Alagoas, mas que represa água 
de rio federal, que atravessa Alagoas 
e Pernambuco.

Barragem Mata da Cafurna, em reserva indígena 
no município de Palmeira dos Índios (AL)
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O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Alagoas 
conseguiu uma liminar 

contra o Município de Piranhas 
e dois proprietários de imóvel 
em construção dentro da poligo-
nal definida pelo Tombamento 
do Sítio Histórico e Paisagístico 
de Piranhas. Pela liminar, o mu-
nicípio fica impedido de expedir 
alvará de construção ou qualquer 
outro ato administrativo que 
autorize a modificação de estru-
turas na área tombada sem au-
torização prévia do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan).

A Justiça Federal reconheceu 
a ilegalidade do alvará expedido 
pela municipalidade e suspendeu 
seus efeitos. Os proprietários – 
Gleide Tavares Cordeiro e Mar-
celo José Da Silva – estão impedi-
dos de continuar a construção ou 
reformar o imóvel sem autoriza-
ção prévia e por escrito do Iphan, 
sob pena de multa para cada caso 
de descumprimento da decisão.

A decisão ainda exige que o 
Município de Piranhas apenas 
expeça alvarás de construção de 

novas estruturas no interior da 
Área de Preservação Permanen-
te (APP) do Rio São Francisco 
mediante autorização prévia e 
por escrito do órgão ambiental 
competente – Instituto do Meio 
Ambiente de Alagoas (IMA).

A ação civil pública ajuizada 
pelo MPF se deu após ação fis-
calizatória por agentes do Iphan 
que identificou e embargou uma 
construção irregular, em Área de 
Preservação Permanente (APP) 
do Rio São Francisco – protegi-

da também pelo Tombamento 
do Sítio Histórico e Paisagístico 
de Piranhas. A construção havia 
sido autorizada indevidamente 
pelo município.

Mesmo após o embargo da 
obra pelo Iphan, novas violações 
foram constatadas pelo Instituto 
que certificou a continuidade da 
obra por parte dos proprietários, 
os quais, diante da ilegalidade, 
passaram a responder por crime 
ambiental e de desobediência.

Município fica impedido de expedir alvarás de construções sem autorização prévia das instituições 

PATRIMÔNIO CULTURAL

Imagem do Sítio Histórico de Piranhas
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O sítio histórico e paisagístico de Piranhas foi 
tombado pelo Iphan, em 2004. Estão incluídos 
na área de tombamento o núcleo histórico da 
cidade, o distrito de Entremontes e um trecho 
de 13 km do rio São Francisco. O tombamento 

justificou-se por seus valores históricos, arquite-
tônicos e culturais, por ser a região representan-
te da ocupação e conquista do Estado, desde o 
início do século XVIII, e da integração social e 
comercial da Região Nordeste.

Sítio Histórico e Paisagístico de Piranhas 
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MPF quer atuação da Defensoria Pública da União em 22 
municípios sertanejos

Desde a instalação de uma Vara da Justiça Federal em Santana do Ipanema, a DPU em 
Arapiraca deixou de prestar assistência a 22 municípios alagoanos

MPF/AL 16
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Todo cidadão brasileiro tem o direito fun-
damental de acesso ao Judiciário e, no 
caso dos pobres na forma da lei, assistên-

cia jurídica integral e gratuita. No entanto, desde 
que a Justiça Federal de Alagoas instalou uma 
unidade no município de Santana do Ipanema, 
com atribuição sobre 22 municípios sertanejos, 
a população local não conta com o atendimento 
da Defensoria Pública da União na região, preju-
dicando o acesso à Justiça.

Assim, o Ministério Público Federal (MPF), 
por meio da Procuradoria da República no Mu-
nicípio de Arapiraca, ajuizou ação civil pública 
(ACP), com pedido de liminar, para que a De-
fensoria Pública da União (DPU) seja obrigada 
a prestar assistência jurídica gratuita, dentro de 
suas atribuições legais, à população destes 22 mu-
nicípios alagoanos, abrangidos pela Subseção Ju-
diciária de Santana do Ipanema (AL).

A ação não pretende que a Uniã o custeie a 
instalaç ã o de Nú cleo da DPU no municí pio de 
Santana do Ipanema, nem que a Uniã o custeie a 
construç ã o ou aluguel de sede ou a aquisiç ã o de 
mobiliá rio, nem que a Uniã o promova a distri-
buiç ã o e a lotaç ã o de cargos de Defensor Pú blico 
e de servidores de apoio.

Pelo contrá rio, pretende-se, à  semelhanç a do 
que ocorre com outros ó rgã os essenciais à  Justi-

ç a, como o MPF e a Advocacia-Geral da Uniã o 
(AGU), que a DPU atue, com sua estrutura atu-
almente existente em Arapiraca, perante a Subse-
ç ã o Judiciá ria de Santana do Ipanema (11ª Vara 
Federal).

Para tanto, o procurador da República Antô-
nio Henrique de Amorim Cadete, autor da ACP, 
argumenta que a instalação da DPU em Arapi-
raca se deu para o atendimento à população da 
Subseç ã o Judiciá ria de Arapiraca, que na ocasiã o 
abrangia 46 municí pios. A instalação da DPU 
em Arapiraca ocorreu em razão de determina-
ção judicial (ACP n. 0003248-75.2005.4.05.8001, 
também movida pelo MPF), a qual determinou 
a lotação de um Defensor Pú blico da Uniã o em 
Arapiraca.

No entanto, quando a DPU instalou-se na-
quele município lotou dois defensores públicos, 
ao tempo em que a Subseção de Santana do Ipa-
nema surgiu abrangendo 22 dos 46 municípios 
até então sob a jurisdição de Arapiraca.

Para o MPF, o fato de a DPU em Arapira-
ca ter deixado de prestar assistê ncia jurí dica aos 
cidadã os hipossuficientes domiciliados nos 22 
municí pios que faziam parte da Subseç ã o de 
Arapiraca e que, desde 02/03/2012, passaram a 
fazer parte da Subseç ã o Judiciá ria de Santana do 
Ipanema, viola claramente o "princí pio da veda-
ç ã o ao retrocesso" ou "princí pio de proibiç ã o de 
regresso" do direito fundamental de assistê ncia 
jurí dica integral e gratuita.

Como pedido cumulativo, o MPF requer que 
a DPU em Alagoas, sediada em Maceió /AL, seja 
obrigada a atender aos cidadã os hipossuficientes 
domiciliados nos municí pios abrangidos pela 
Subseç ã o Judiciá ria de Santana do Ipanema que 
comparecerem à  sua sede em Maceió  e que dese-
jem valer-se do permissivo do art. 109, §2o c/c 
art. 110 da CF/1988, patrocinando-os e assistin-
do-os perante a Seç ã o Judiciá ria de Alagoas, em 
Maceió /AL.

Sede da Defensoria Pública da União no município de Arapiraca
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Faleceu, aos 60 anos de idade, o procu-
rador Regional da República Marcelo 
Toledo Silva. Sua postura e conduta no 

trato pessoal, lhe reservam palavras doces e 
boas lembranças a todos que tiveram o pra-
zer de conhecê-lo. Dr. Marcelo foi mais que 
um colega de trabalho, também um amigo es-
pecial e professor dedicado. Um homem ínte-
gro, estudioso, amante de livros e muito gentil. 

Natural do município de São Luís do Quitun-
de (AL), Marcelo atuava no MPF em Alagoas 
desde 1985, quando ingressou na carreira. Em 
1994, passou a ser procurador Regional da Re-
pública. Atualmente, era titular do 2º Ofício.

Além das atividades como procurador Regio-
nal da República, Marcelo Toledo foi também 
professor do curso de Direito, da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL). Como professor 
contribuiu para a formação de muitos dos profis-
sionais que hoje trabalham no MPF em Alagoas. 

Pai e avô, Marcelo Toledo deixa três filhos e dois 
netos. Membros, servidores, estagiários e tercei-
rizados se solidarizam com os familiares e com a 

equipe do 2° ofício da PR/AL, do qual era titular.
Os plenos de diversos tribunais registra-

ram o falecimento de Dr. Marcelo Toledo e 
enviaram suas moções de pesar à família, en-
tre eles: Tribunal Regional Federal da 5a. Re-
gião, Tribunal Regional do Trabalho da 19a. 
Região, Tribunal de Justiça do Estado de Ala-
goas, Tribunal Federal em Alagoas, Tribu-
nal Regional Eleitoral em Alagoas, e outros.

Marcelo Toledo rodeado pelos filhos, netos e esposa

Irmãos e matriarca da família sempre presentes

Equipe do 2º ofício, entre eles José Nivaldo e Sérgio Kummer, 
servidores mais antigos no gabinete do Dr. Marcelo

Procurador atuava no MPF em Alagoas desde 1985; foi mais que um colega de trabalho, 
também um amigo especial e professor dedicado

Imagens: Acervo pessoal, cedidas pela família
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E viveu a vida intensamente. E a vida, aos poucos, foi 
dando adeus a ele. De inteligência privilegiada, gra-
duou-se em Direito no início dos anos 80 com a di-

ficuldade natural de um estudante do interior, vindo de São 
Luiz do Quitunde/AL, morando na casa de parentes, fazen-
do breve passagem na advocacia, atividade cartorial e inician-
do carreira fulgurante no Ministério Público Federal com 
total mérito de haver sido aprovado em concurso público 
ainda bem jovem.

Viveu os amores da juventude nunca esquecidos. E já 
no alto dos 50 anos fazia questão de retornar ao bairro do 
Poço, ficar na calçada da casa que morou e, nostalgicamente, 
lembrar daqueles tempos bem vividos.  Mesma época que 
conheceu Margarida, mãe de seus três filhos (Mariana, Vitor 
e Marcela), amor de sua vida durante mais de 25 anos. Foi 
uma época de poucos recursos materiais e de muitos recursos 
emocionais. 

De memória ímpar, lembrava de detalhes da vida e do 
que lia nos livros. Amante da melhor literatura, reconhecido 
por ostentar uma biblioteca jurídica invejável, Marcelo Tole-
do transcendeu. Passou a ler o melhor da literatura mundial 
e nacional. Victor Hugo, Dostoiévski, Tolstói, Proust, Sa-
ramago, Vargas Llosa,  García Marquez, Graciliano Ramos, 
Machado de Assis, Guimarães Rosa, Rubem Braga e tantos 
outros que fizeram os seus dias mais felizes. Foi à palestra 
de Augusto Cury e voltou embevecido. Comprou todas as 
obras do autor em quantidade generosa para presentear os 
amigos, os futuros novos amigos e até desconhecidos. As li-
vrarias da cidade eram o seu segundo e talvez primeiro lar. 

Incorrigível sedutor, não só da alma feminina, mas dos 
amigos também, pela boa e descompromissada prosa, cos-
tumava dizer que quando Deus criou a mulher estava com 
mania de grandeza. Que a mulher era um ser inconstitucio-
nal.  Muitos eram os risos nesses momentos de perspicácia e 
agudeza de espírito. Elogiava Kennedy, presidente dos EUA, 
por ser um líder que evitou a terceira guerra mundial, e, so-
bretudo, pelas suas peripécias amorosas na Casa Branca.  No 
fundo, se sentia um pouco Kennedy. Citava o dia do encon-
tro casual, em São Paulo, cidade que adorava, com a bela 
atriz Luana Piovani e, convidado por ela, sentou-se à mesa 
em noite memorável. 

Tentou gostar de futebol para agradar os amigos. Se dizia 
Flamengo. Mas, gostava mesmo era de Fórmula 1. Esteve 
presente diversas vezes no autódromo de Interlagos, na épo-
ca de Senna (era super fã), de Barrichelo e Massa. Vibrava 
feito um menino. Afirmava que a praia de Ipanema no Rio 
de Janeiro era a oitava maravilha do mundo. Amava o Rio 
de Janeiro.

Enfrentou adversidades. Um conjunto de fatos que vai 
minando os sentimentos e o espírito.  E que, silenciosamen-
te, vai ceifando a vida.  Sua mente, privilegiada, também era 
o seu fardo. Preocupava-se com as coisas menos e mais signi-

ficantes. Desde o futuro daquela mulher jovem que segurava 
a placa de um político candidato, recebendo alguns trocados, 
ao futuro dos netos amados Sara e Kai.

Apareceu para vida e para o público. Frequentou todos 
os bares e restaurantes da cidade. Tinha muitas histórias para 
contar de várias décadas vividas nesses momentos sociais. Ti-
nha suas manias. Era conservador na hora de comer. Não 
era afeito a novidades. Gostava da comida brasileira e não 
arrotava caviar. Dizia que não tinha fastio.

Fez uma festa de 50 anos de vida bem vividos. Fez uma 
relação dos 50 amigos conquistados e reconhecidos ao lon-
go desse meio século de vida. Fez incluir, de forma grata e 
sincera, os  amigos do Gabinete do 2° ofício do Ministério 
Público Federal. No aniversário, a presença de aproximada-
mente 150 pessoas iluminou aquele momento sonhado por 
ele. Sentiu-se muito grato e super feliz. Chorou. Era um cho-
rão. Emocionava-se fácil.

Nos últimos anos, resolveu organizar a vida e as finanças. 
Resolveu se livrar dos maus hábitos. Voltou-se à Igreja ca-
tólica, frequentou a missa. Voltou-se à música, como dileto 
admirador da MPB, de Roberto Carlos a Chico Buarque. 
Tentou amores mais tranquilos. Teve mais tempo para si 
mesmo e resolveu ter uma vida leve. Mas, nunca deixou de 
se dedicar aos livros (sua segunda paixão que passou ao pri-
meiro posto),  à família (fortaleza de seus dias), aos amigos 
(eram muitos) e ao trabalho (imprescindível), mesmo já apre-
sentando limitações invisíveis e por vezes, visíveis.

Porém, a vida, ou a falta de vida, passou  a incomodá-lo 
profundamente. Já contava os anos que tinha pela frente. E 
achava que era pouco. Nas suas contas tinha que aproveitar 
os últimos anos de vida com intensidade. E brincava com os 
números. E dizia o que um amigo já dizia (o amigo Batalha) 
que ao morrer, antes de ingressarmos no céu, passaríamos 
um tempo na churrasqueira, proporcional aos nossos peca-
dos. Queria na sua lápide a frase: viveu e amou.

Isso já era um sinal da presença perversa e silenciosa da 
doença do século: a depressão. Não resistiu, chegou ao limi-
te. Amava a vida, a família, os amigos, os livros, as mulheres, 
por isso, é tão incompreensível para todos nós esse  ato de 
desespero e ao mesmo tempo libertador. “Mesmo os que pla-
nejam a morte, não querem se matar, querem matar a sua 
dor”, disse Augusto Cury. É menos doloroso morrer do que 
estar vivo com vontade de morrer, disse outro escritor.

Na verdade, esse amigo não morreu, permanece vivo 
em nossas mentes e em nossos corações. Nos preenche com 
infinita saudade, “a saudade que dói como um barco, que 
aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais”, como 
ele costumava citar o verso da música “Pedaço de Mim” de 
Chico Buarque. E, da mesma forma que ele sempre agrade-
ceu as pessoas, humildes ou sofisticadas, com um obrigado 
por qualquer ato gentil,  agradecemos, Marcelo, por você ter 
acontecido em nossas vidas.

HOMENAGEM

ARTIGO | SÉRGIO KUMMER | SERVIDOR DO MPF/AL
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Com o ministro aposentado do Supremo 
Tribunal Federal Francisco Rezek

Em sessão no auditório da Justiça Federal em 
Alagoas - JFAL

Marcelo Toledo e colegas no V Encontro Nacional dos Procuradores da República, em 1988, na 
capital do Maranhão, São Luís

Atuando em audiência como Procurador 
Regional Eleitoral em Alagoas

Registro no XXXI Encontro do Colégio de 
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais

Sendo condecorado pelo Conselho 
Penitenciário do Estado de Alagoas, em 2009

Em momento de descontração com colegas, 
membros do MPF/AL
Em momento de descontração com colegas, 

"Na verdade, esse amigo não morreu, permanece 
vivo em nossas mentes e em nossos corações. Nos 
preenche com infinita saudade, 'a saudade que 
dói como um barco, que aos poucos descreve um 
arco e evita atracar no cais', como ele costumava 
citar o verso da música 'Pedaço de Mim' de Chico 
Buarque."      
                                                       (Sérgio Kummer)

Imagens: Acervo pessoal, cedidas pela família
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