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O agravamento da situação dos bairros do Pinheiro, Bebedouro e Mutange, em 

Maceió/Alagoas, veiculado em todas as mídias e plataformas, tendo em vista a movimentação dos 

terrenos e as constantes rachaduras em imóveis e vias, reclamou dos órgãos públicos o 

estabelecimento de medidas preventivas de uma possível tragédia socioambiental. 

Inicialmente, a linha de atuação do Parquet trabalhista ensejou a abertura de Procedimento 

Promocional, cujo objetivo de acompanhar a atuação do Poder Público (Municipal, Estadual e 

Federal), como co-partícipe no interesse de que se lograsse a melhor solução para o caso. 

 Posteriormente, fez-se necessária a instauração de Inquérito Civil visando a tutela dos 

trabalhadores dos bairros que foram considerados em situação de Calamidade Pública (Dec- 

Municipal n. 8.699/2019), evitando que estes sofram ainda mais os danos, cuja não-observância às 

normas relativas ao Meio Ambiente do Trabalho e à Proteção da Segurança do Trabalhador possam 

lhes causar.  

No dia 20/02/2019, este Parquet presidiu reunião para estabelecer um Observatório Estadual 

do caso Pinheiro, tendo como participantes os representantes da Fecomércio, Sebrae/AL, 

Associação dos Empreendedores do bairro Pinheiro, Caixa Econômica Federal, Sefaz/AL, 

Secretaria Municipal de Finanças, Braskem, Defesas Civis, Secretaria Municipal de Educação, 

Sindicato dos Construtores de Alagoas, Junta Comercial/AL, Procuradoria do Município de Maceió, 

SOS Pinheiro e Casa da Indústria de Alagoas.  

Em 21/03/2019 houve a participação do MPT em audiência pública no Senado Federal, na 

Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.  O 

Parquet cobrou a publicação do Decreto de Calamidade Pública e suspensão de tributos municipais. 

Nos dias 10 e 11 de junho de 2019 fora realizada Apresentação da situação atual no 

Observatório Nacional do CNJ/CNMP sobre o Caso Pinheiro.   

Saliente-se, ainda, que este Parquet fez pedido de aprovação do Projeto de Lei na Câmara de 

Vereadores no dia 18/06/2019. Assim, a Lei nº 6.900 de 18/06/2019 fora publicada no DOM em 

19/06/2019, em edição extraordinária, concedendo Benefícios Fiscais a Pessoas Físicas e Jurídicas 

alcançadas pelas perdas econômicas advindas de instabilidade do solo, nos bairros já citados. 
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Encerrando toda a extensa atuação extrajudicial, fora protocolizada no dia 19/07/2019 a 

Ação Civil Pública, autuada sob o nº 0000648- 42.2019.5.19.0007, distribuída para a 7ª Vara do 

Trabalho de Maceió, movida em face de Braskem S/A, objetivando que esta seja responsabilizada, 

pela POLUIÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA que se estabeleceu nos bairros afetados com sua 

postura omissiva, causando danos à vida e à subsistência de seus próprios trabalhadores, dos 

terceirizados que a ela prestam serviço, dos trabalhadores das comunidades afetadas, bem como à 

sociedade e às famílias que estão sob risco de incremento do trabalho infantil, nas suas piores 

modalidades. 

Tratando-se de graves lesões ao meio ambiente laboral, é preciso considerar que o conceito 

de meio ambiente transcende o ambiente dos estabelecimentos industriais. Em uma visão moderna, 

holística, cada vez mais aplicada as grandes catástrofes ambientais, é necessário estender a proteção 

à saúde da população e dos trabalhadores externos, ainda que estes não possuam vínculo jurídico 

com o estabelecimento poluidor. 
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