
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC

GABINETE 2º OFÍCIO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DE

CHAPECÓ/SC.

Origem: Inquérito Civil nº 1.33.002.000084/2017-11

Distribuído por dependência à Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº

5003788-80.2018.404.7202

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo Procurador da República

signatário, com fundamento no incluso Inquérito Civil (IC) n° 1.33.002.000242/2015-71, vem

à presença  de Vossa  Excelência,  nos  termos  dos  arts.  127 e  129,  III,  da  Constituição  da

República Federativa do Brasil, c/c o arts 5º, incisos II, “d”, III, “b” e V, “a” e 6º, inciso VII,

“b”,  da Lei Complementar nº  75/93 e arts.  1º,  VIII  e 5º,  I,  da Lei  nº 7.347/85, propor a

presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA,

com pedido de tutela de urgência

em face de

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno que poderá ser citada na

pessoa de seus Advogados Públicos, com sede na Av. Getúlio Dorneles Vargas, nº 1.028-N, 1º

andar, centro, nesta cidade;

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE –  IFC,  fundação  pública

federal,  com  reitoria  sediada  à  Rua  das  Missões,  nº  100,  CEP  89.051-000,

Blumenau/SC; e

MUNICÍPIO  DE  ABELARDO  LUZ,  pessoa  jurídica  de  direito

público interno,  com prefeitura sediada na Avenida Padre João Smedt,  1605, Centro,

Abelardo Luz/SC.

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
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1 – DOS FATOS

O  Ministério  Público  Federal  instaurou,  em  fevereiro  de  2017,  o

Procedimento Preparatório – PP nº 1.33.002.000084/2017-111, a fim de apurar as denúncias

de  que  o Campus Avançado  Abelardo  Luz,  do  Instituto  Federal  Catarinense  (IFC),  seria

controlado  por  membros  do  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem Terra  (MST). O

procedimento foi instaurado a partir de manifestações que indicavam a ingerência do MST e o

isolamento do campus em relação aos centros urbanos mais próximos – Abelardo Luz/SC e

Palmas/PR –, bem como as precárias condições daquele  campus, além do impedimento de

acesso à educação pública naquela unidade do IFC por estudantes das áreas urbanas e de

outras áreas rurais da região, que não dos assentamentos e acampamentos da reforma agrária. 

Os  fatos  noticiados  naquele  procedimento  levaram o  Ministério  Público

Federal  a  ajuizar,  inicialmente,  a  medida cautelar  de afastamento de funções  públicas,  de

busca e apreensão e de quebra de sigilo telemático nº 5005494-35.2017.404.7202, por meio

da  qual  pleiteou-se  o  afastamento  liminar  dos  então  diretor  de  campus e  coordenador

pedagógico, RICARDO SCOPEL VELHO e MAICON FONTANIVE, respectivamente. Em

um  segundo  momento,  foi  ajuizada  a  ação  civil  pública  por  atos  de  improbidade

administrativa nº 5003788-80.2018.404.7202 em face da reitoria do IFC, SONIA REGINA

DE  SOUZA  FERNANDES,  além  de  RICARDO  SCOPEL  VELHO  e  MAICON

FONTANIVE.

Entretanto,  além  da  indevida  interferência  externa  sobre  sua  gestão,  os

documentos, denúncias e informações que instruem o procedimento extrajudicial demonstram

que o campus avançado do Instituto Federal Catarinense em Abelardo Luz também padece de

um evidente descaso em relação a sua estrutura física e condições de funcionamento. Em que

pese  algumas  das  situações  descritas  abaixo  terem  sido  parcialmente  solucionadas  pela

atuação do Ministério Público Federal, verifica-se que a falta de devido cuidado e atenção que

a Reitoria do IFC – e também os demais entes públicos diretamente envolvidos – tem com

aquele  campus prejudica não apenas os servidores e professores que lá trabalham – vários

deles, inclusive, enfrentando problemas de saúde, que causam afastamentos de suas funções,

especialmente  em virtude  de  problemas  psicológicos  (quadros  de  depressão  e  ansiedade,

principalmente)  –,  mas  também  os  estudantes,  que  frequentam  uma  instituição  que  não

1 Posteriormente convertido em inquérito civil.
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apresenta o padrão mínimo de estrutura esperado de uma instituição pública federal de ensino

e  na  qual  seus  professores  muitas  vezes  necessitam  se  afastar  por  problemas  de  saúde

relacionados ao ambiente de trabalho.

Diante  desse  lamentável  quadro,  a  seguir  detalhadamente  descrito,  não

restou outra solução a não ser buscar a tutela jurisdicional visando uma solução para os graves

problemas enfrentados pelo campus Abelardo Luz do IFC.

Importante registra que muitos dos problemas relacionados à estrutura do

campus já foram mencionados nas ações judiciais acima mencionadas, mas ainda assim serão

melhor  detalhadas  abaixo,  inclusive  adicionando  informações  e  fatos  mais  recentes,  que,

infelizmente, evidenciam ainda mais o estado de precariedade daquela instituição de ensino.

BREVE HISTÓRICO DO CAMPUS E DO APURADO PELO MPF

O Campus Avançado Abelardo Luz foi implantado em 2013, como ação da

política  de  expansão  da  Rede  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  e  vinculado,

inicialmente, ao  Campus de Concórdia, também do IFC. A partir do primeiro semestre de

2016, o campus avançado passou a vincular-se diretamente à reitoria do Instituto Federal, em

Blumenau.

A sede do    campus   está situada no Assentamento José Maria, localizado a

aproximadamente 30 km de distância do centro da cidade de Abelardo Luz/SC, contando com

acesso precário, por meio de estrada municipal de terra (“chão batido” – o que dificulta o

acesso de estudantes e profissionais).

Na página oficial do campus, na aba “Conheça o Campus” - “Histórico do

IFC”, verifica-se que o MST teve participação importante na criação daquele campus, sendo

destacado que “este campus é fruto da conquista efetivada, por meio de Audiências Públicas,

pelos  trabalhadores  do  MST,  juntamente  com  os  poderes  municipais  e  estaduais,  da

comunidade, das universidades e do próprio IFC”2.

Ainda segundo o histórico extraído daquele sítio eletrônico, em agosto

de  2011,  o  MST  apresentou  à  então  Presidente  Dilma  Rousseff  a  necessidade  de

instalação de Institutos Federais em áreas de assentamento (da reforma agrária), locais

que abrangem um número expressivo de famílias. Assim, a presidência comprometeu-

2 Disponível  em:  <http://abelardoluz.ifc.edu.br/historico-do-ifc-e-do-nosso-campus/>.  Acesso  em:  13  jun.
2018.
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se em criar, dentre outros estados, um campus no Estado de Santa Catarina, tendo sido

indicado o  município  de  Abelardo Luz para  implantação de  um  campus de  Instituto

Federal,  em virtude  de,  além do próprio município,  toda  a  região  contar  com outros

assentamentos  em  municípios  próximos,  como  Passos  Maia,  Catanduvas,  Dionísio

Cerqueira e São Miguel do Oeste, totalizando em torno de 3,5 mil famílias assentadas.

Acerca  do  processo  que  levou  à  criação  deste  campus,  cabe

transcrever o que consta da própria página oficial da instituição 3:

História

A conquista do Campus Avançado de Abelardo Luz é resultado da pauta

apresentada,  em 2011,  pelo MST,  à presidenta Dilma  ,  para atender  à

necessidade  da  região,  em  especial,  dos  agricultores  familiares  e

camponeses.  Esta  pauta  foi  reafirmada  na  audiência  pública  realizada

no  Assentamento  José  Maria,  em  agosto  de  2012,  com  a  presença

massiva  de  políticos  locais  e  estaduais,  comunidade,  universidades,

IFC,  cooperativas  dos  assentados  da  Reforma  Agrária,  movimentos

sociais e poder público municipal  . O objetivo do campus é atender às

demandas históricas, dos camponeses e camponesas, por uma educação

do campo pública gratuita e de qualidade. [sublinhei/negritei]

O  registro  acima,  primeiro,  evidencia  claramente  o  envolvimento

também da União e  do município  de Abelardo Luz nessa verdadeira  aventura  pouco

responsável – pra dizer o mínimo – que foi a implementação do campus Abelardo Luz

do IFC.

Ademais,  o  fato  de  a  atuação  do  MST  ter  sido  importante  para  a

instalação  do  campus avançado  de  Abelardo  Luz  parece  ter  gerado  a  sensação,  por

parte de seus integrantes e militantes, de que aquela instituição pública   de ensino seria

patrimônio  do  movimento,  que  passou  a  determinar  de  que  forma  o  Instituto  seria

gerido e administrado, passando a, indevidamente, utilizar-se daquela instituição para

fins  privados  –  como  a  cooptação  de  estudantes  para  sua  ideologia  –,  e  uma

consequente  e  deliberada  confusão  entre  os  papéis  da  instituição  pública  de  ensino  e  o

movimento social –, para muito além de uma colaboração junto ao Instituto,  o que seria

3 Disponível em: <http://ifc.edu.br/2014/05/13/campus-abelardo-luz-avancado/>. Acesso em: 6 dez 2018.
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perfeitamente esperado e compreensível, pelo fato de o campus estar localizado dentro

de um projeto de assentamento da reforma agrária.

Em  virtude  das  diversas  irregularidades  descritas  nas  duas  ações

judiciais  propostas  e  já  mencionadas,  passaram  a  aportar  no  MPF  uma  séria  de

manifestações e denúncias, relatando, também, que aquele campus não possui estrutura

adequada  para  o  ensino  e  aprendizagem;  que  possui  problemas  de  fornecimento  de

água;  que  sua  distância  de  centros  urbanos  impossibilita  que  o  campus atenda  o

número de estudantes que poderia, uma vez que estes não têm condições de se deslocar

por  mais  de  30  km em estrada  de  chão  diariamente  para  chegar  ao  campus,  dentre

outros vários e graves problemas.

Diante  das  notícias  de  ingerência  do  MST  sobre  a  administração

daquele  campus,  o  Ministério  Público  Federal  visitou  o  local  para  verificar  a

procedência  das  denúncias,  ocasião  em  que,  de  pronto,  foi  possível  identificar  a

existência de algumas irregularidades. Na ocasião, também foram constatadas diversas

situações que evidenciaram a necessidade de atuação ministerial também com vistas à

melhoria  da  estrutura  física,  das  instalações  da  instituição.  Foi  constatado,  por

exemplo, que não existia delimitação do espaço físico do campus, por meio de muros

ou cercas, confundindo-se com o restante do assentamento. Ainda, verificou-se que não

havia  nenhum serviço  de  segurança/vigilância/monitoramento,  colocando  em risco  a

segurança dos alunos e dos servidores4.

As  deficiências  encontradas  na  infraestrutura  do  campus já  eram

noticiadas  pelos  primeiros  professores  que  protocolaram  manifestações  ou  foram

ouvidos pelo MPF, que noticiaram falhas graves relacionadas à estrutura física do local

- como a falta de segurança e de água, bem como de espaço adequado para professores

e  estudantes  -,  e  também  de  situações  de  caráter  pedagógico,  como  a  falta  de

laboratórios e biblioteca com acervo insuficiente.

Destaca-se  que os  problemas  de  infraestrutura  do  Campus Avançado

Abelardo Luz do IFC são visivelmente perceptíveis. A diferença em relação à estrutura dos

demais campi daquela mesma instituição de ensino é gritante, mesmo se comparado a outros

campi instalados  na  mesma  época,  como  é  o  caso  do  Campus de  São  Bento  do  Sul,

inaugurado também em 2016. As fotos abaixo desses dois  campi falam por si, dispensando

4 Situação que, a partir da atuação do MPF, começa a se alterar.
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maiores considerações: 

Campus Abelardo Luz Campus São Bento do Sul

Salienta-se que, apesar de a atuação do MPF ter colaborado para algumas

melhorias  com  relação  a  alguns  dos  problemas  inicialmente  identificados,  o  quadro  de

precariedade  foi  pouco  alterado  desde  o  ajuizamento  da  ação  cautelar  antecedente,  e  até

mesmo desde a propositura da ação de improbidade – em alguns aspectos, a situação parece

ter até se agravado.

Todo esse improviso e essa falta de condições minimamente adequadas para

o funcionamento de uma unidade de um Instituto Federal  de Educação resultou ainda na

morte, por afogamento, do estudante Elias Pelegrini, ocorrida a partir dos fatídicos eventos

narrados na ação cautelar antecedente já mencionada, aos quais se faz referência, a fim de

evitar repetição desnecessária.

Analisando  o  Relatório  Final  da  Comissão  de  Sindicância  Investigativa,

instaurada para apurar eventuais responsabilidades pela morte do estudante Elias, verifica-se

que  também aquela  comissão  aponta  as  graves  deficiências  de  infraestrutura  do  Campus

Abelardo Luz (fls. 750-765 do IC):

O local onde atualmente funciona o Campus Avançado Abelardo Luz é de
difícil acesso. A região do entorno do  campus é carente de infraestrutura
básica e situações de tragédias como a ocorrida, deixam a população que
se utilizam desse ambiente, com poucas alternativas para acionamento de
resgates  especializados.  Há  precariedade  no  acesso  pelas  estradas,  bem
como, não há regularidade no acesso à comunicação. O posto de saúde da
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região, inclusive, segundo relatos, estava fechado .
Nesta  situação,  e  nestas  condições,  alunos  tendo  que  resgatar  colegas,
mesmo  sabendo  que  também  podem  vir  a  serem  vitimados,  bem  como,
professores tentando realizar o atendimento de primeiros socorros, como se
observou deste  caso,  sem terem capacitações  mínimas  e  sem a  certeza  de
que suas ações estão ajudando ou piorando a situação são, porém, a única
alternativa para minimizarem fatalidades como a ocorrida.
A mesma realidade se  visualizou,  durante este  apuratório,  em relação às
instalações onde atualmente funciona o  campus Avançado Abelardo Luz:
poucas  salas  de  aula;  ausência  de  setores  especializados  (pedagógico,
social,  enfermaria);  ausência de quadras de esportes;  não há espaços de
convivência  para  os  alunos  e  servidores;  precárias  instalações  do
internato  e  dos  sanitários;  ausência  de  alguns  serviços  essenciais
(vigilância, portaria), além de ausência de limitação do espaço do       campus      ,
por meio de cercamento de seu entorno   (sic). [negritei]

A comissão,  contudo,  afirma  que  não  se  pode afirmar  que,  se  houvesse

condições minimamente adequadas naquele campus, o óbito do estudante teria sido evitado.

Ainda, alega que a situação de precariedade encontrado no  campus Abelardo Luz ocorreria

também em outras unidades de institutos federais – embora não aponte nenhum caso similar

ao de Abelardo Luz –, o que seria resultado de uma “disseminação de campus pelo Brasil”,

uma política de Estado articulada pelo Ministério da Educação,  em relação à qual os

gestores das instituições “pouca ou nenhuma gerência” teriam.

Em  relação  a  essas  alegações,  primeiro,  não  se  tem  conhecimento  da

existência, ao menos em Santa Catarina, de um campus com condições tão inadequadas como

aquelas da unidade do IFC em Abelardo Luz, que em grande medida decorre da decisão de

sediar aquela unidade do Instituto dentro de um assentamento da reforma agrária, em local de

difícil  acesso  e  desprovido  de  infraestrutura  básica,  como  reconhece  a  própria  comissão

processante do IFC.

Ressalta-se que, ouvido pelo MPF, o Professor Gilian Evaristo F. da Silva5

afirmou que nunca encontrou situação parecida àquela encontrada no  campus de Abelardo

Luz em nenhuma outra instituição de ensino federal, e nem mesmo em instituições de ensino

estadual e municipal (mídia eletrônica de fl. 958, arquivo de vídeo “20180420_151836.mp4”,

19’50” a 24’00”).

Ademais, não se tem notícia de qualquer movimento por parte da Reitoria

5 Professor de história do campus de Abelardo Luz do IFC, que, mediante permuta, se removeu do Instituto
Federal de Mato Grosso (IFMT), onde ingressou em 2006, para o IFC campus de Abelardo Luz e que já
participou de  eventos  em diversos  institutos  federais  nas  diferentes  unidades  da  federação,  conhecendo
bastante, portanto, as condições de infraestrutura dos institutos federais.
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do Instituto no sentido de impedir essa decisão temerária – no mínimo – de instalação de um

campus naquele  local,  sem  o  mínimo  de  condições  para  receber  uma  unidade  de  uma

instituição federal de ensino. Ao contrário, o que se colheu ao longo da investigação é que a

Reitoria do IFC não apenas sempre apoiou aquela iniciativa, como sempre esteve engajada

nesse  projeto  eminentemente  político-ideológico  conduzido  junto  com  o  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Salienta-se, ainda, que os problemas objeto da presente ACP são de amplo

conhecimento  da  reitoria  do IFC desde antes  de  as  primeiras  denúncias  e  representações

chegarem até  o Ministério  Público Federal.  Com efeito,  os  primeiros professores  ouvidos

nesta  Procuradoria,  ainda  em junho de  2017,  informaram que diversas  das  precariedades

abaixo  descritas  foram compiladas  por  uma comissão  de  professores  em um dossiê  com

registro fotográfico, o qual seria entregue à Reitoria em reunião. A comissão de professores

chegou a protocolar o pedido de agendamento de reunião, por meio de e-mail onde constava

os assuntos a serem discutidos. Entretanto, a reunião nunca aconteceu (depoimentos de Diana

Liz Reis de Bittencourt, fls. 220/221, e também print de diálogo por aplicativo de mensagens

de fl. 324).

Já na 1ª reunião ordinária do Comitê de Extensão do IFC realizada em 2018,

o professor Gilian Evaristo F. Da Silva, representante do campus avançado de Abelardo Luz,

pontuou  algumas  das  dificuldades  enfrentadas  naquela  unidade,  ao  que  Fernando  José

Garbuio, Pró-Reitor de Extensão respondeu que “esta demanda é de conhecimento da equipe

diretiva do IFC e que já estão sendo dados encaminhamentos para a solução dos problemas.

Será  realizado visita  ao  Campus  para  conhecer  tais  dificuldades  e  encaminhar  soluções

práticas. Sendo que alguns serão resolvidos a médio prazo” (fl. 861v). Entretanto, a busca

para  uma solução efetiva  para  os  problemas  estruturais  lá  existentes  não parece  ser  uma

prioridade para a Reitoria do IFC, conforme denota todo o que foi apurado neste IC.

Ressalta-se que,  embora na última visita  realizada pelo MPF ao  campus

Abelardo Luz tenha havido uma tentativa de demonstrar a existência de um melhor ambiente

de  trabalho  entre  os  professores,  bem  como  documentos  demonstrem  que  algumas  das

irregularidades  teriam  sido  minimizadas  pela  ação  da  Reitoria,  as  denúncias  que

posteriormente  aportaram  nesta  Procuradoria  da  República  demonstram  que,  além  da

permanência  do  projeto  político-ideológico  objeto  da  ação de  improbidade  relacionada,  a

infraestrutura  do  campus encontra-se  em situação  extremamente precária,  e  atende  a  um
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número tão diminuto de estudantes, a tal ponto que chega a ser questionável a viabilidade da

manutenção daquele campus no local onde hoje está instalado. Na própria visita ao campus,

houve reclamações enfáticas dos professores com o descaso da Reitoria, havendo afirmações

de que “para a Reitoria, é como se eles não existissem”.

Abaixo, o Ministério Público Federal descreve pontualmente as principais

irregularidades encontradas, que dão azo à presente ação civil pública, por meio da qual

se pretende a condenação dos requeridos à obrigação de fazer consistente em reparar as

falhas apontadas,  de modo a tornar  o  campus do IFC em Abelardo Luz adequado ao

seu objetivo e apto a alcançar o patamar mínimo de excelência que se almeja, espera e

o ordenamento jurídico pátrio determina. Subsidiariamente  , em não havendo condições

fáticas  de  adequação  da  infraestrutura  daquele  campus,  no  local  em que  atualmente

sediado, requer-se a condenação à obrigação de fazer consistente em transferir a sede

do campus avançado do IFC em Abelardo Luz para outro local do município, de modo

que possa,  então, se estruturar de maneira adequada e atender um espectro bem mais

amplo da sociedade (local, regional e estadual).

Salienta-se  que,  apesar  de  todas  essas  irregularidades  terem  sido

trazidas ao Ministério Público Federal  por servidores e professores que,  obviamente,

veem sua vida profissional e saúde afetadas, os maiores prejudicados são os estudantes

matriculados no campus de Abelardo Luz, que são alijados das condições adequadas de

ensino encontradas nos demais  campi, e também aqueles que sequer podem tornar-se

alunos da instituição, diante não apenas das dificuldades que a distância da sua atual

localização e  dificuldades extremas de transporte  impõem, mas também pela postura

da direção da instituição, que não admite que o IFC seja uma entidade de ensino plural,

inclusive quanto ao aspecto do público atendido.

DO ACESSO POR ESTRADA DE TERRA

O  campus avançado  do  IFC  em  Abelardo  Luz  fica  distante

aproximadamente 35 quilômetros do município de Abelardo Luz, e está localizado no

interior  do assentamento de Reforma Agrária  denominado “José Maria”.  Para chegar

até  ele,  é  necessário  trafegar  por  aproximadamente  30  quilômetros  em  estrada  não

pavimentada  (estrada  de  terra,  de  “chão  batido”),  que  se  encontra  em  péssimas
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condições:

Salienta-se que aquela estrada dá acesso não apenas ao campus do IFC

e ao assentamento,  mas também a duas  escolas  – uma municipal  e  outra  estadual  –,

uma  unidade  de  saúde  e  uma  cooperativa.  Portanto,  a  mencionada  estrada  que  dá

acesso ao IFC é diariamente utilizada para o transporte de professores, alunos, pais de

alunos, moradores, pacientes, clientes, outros profissionais e, ainda, para o escoamento

da  produção  agrícola,  sendo  uma  região  de  terras  vocacionadas  à  agricultura

mecanizada, com plantio em áreas de grandes extensões.

Entretanto,  apesar  de  sua  importância  para  o  tráfego  de  pessoas  e

produção, a estrada de terra que dá acesso ao campus do IFC encontra-se em péssimas

condições de trafegabilidade, especialmente nos trechos localizados nos assentamentos

do INCRA da região (onde está instalado o IFC). Embora seja uma estrada larga, a sua

manutenção não vem sendo realizada de acordo com a periodicidade e qualidade que o

grande  fluxo  existente  demanda.  Em  visita  realizada  em  fevereiro  do  ano  corrente,

observou-se que parte  da estrada está  em piores  condições  que por ocasião da visita

realizada pelo MPF em abril de 2017.

Os  professores  ouvidos  nessa  última  visita  confirmaram  que  a

condição  da  estrada  está  pior  que  no  ano  passado,  e  esclareceram que  o  município
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realiza  manutenção  apenas  até  o  limite  em  que  inicia  a  área  de  assentamento  do

INCRA – ou seja, a prioridade parece ser o atendimento aos maiores produtores rurais

da região, não ao conjunto de assentados. Por fim, relataram que na outra via de acesso

até o Município de Palmas/PR, também uma estrada de terra, com extensão de 17 km

(13 km dentro do assentamento), as condições encontram-se ainda piores . 

Em que pese o município de Abelardo Luz ter informado que realiza

patrolamentos  e  cascalhamentos  regularmente  na  estrada  (fl.  945),  ao  que  parece,  o

trabalho de manutenção não tem alcançado a qualidade necessária. Da mesma forma, a

informação de que o município de Abelardo Luz estaria buscando junto ao INCRA uma

solução  definitiva  por  meio  de  pavimentação  de  qualidade  (asfalto)  não  apresenta

qualquer  relação  com  a  realidade  fática,  uma  vez  que,  questionado,  o  INCRA

respondeu que seu orçamento para o próximo ano era de apenas R$ 100.000,00 para

novas obras em 2018 (fl. 1182), restando claro que o asfaltamento daquela via também

não  é  prioridade  para  aquele  instituto.  Além disso,  e  ainda  mais  grave,  não  se  tem

notícias de que a gestão do IFC – seja pela sua reitoria, seja pela direção do campus –

tenha buscado formas efetivas de alterar o quadro apresentado. 

Segundo o relato dos professores (fls. 836-841):

[…] a estrada geral que dá acesso à unidade não é asfaltada, repleta de valas em
suas laterais, com trechos sinuosos, situação que se complica muito na época das
chuvas, com a via escorregadia e maiores possibilidades de atoleiros dos veículos
no barro. São cerca de 32 Km de percurso percorridos todos os dias, ida e volta,
totalizando 64 Km, levando o tempo estimado de uma hora. Nos dias secos ocorre
a  inalação de  poeira,  da terra  levantada por  outros  veículos  (…).  A opção para
amenizar  isso  é  o  uso  de  máscaras  de  proteção  respiratória.  Outra  opção  para
amenizar o impacto na coluna é o uso de travesseiros cervicais.

Os arquivos  de  vídeo  chamados  “data  14032014.mp4”,  constante  da

pasta “Fontes IFC Campus Abelardo Luz 03” e “data14032018.mp4” da pasta “Fontes

IFC  Campus Abelardo  Luz  04”  (tudo  constante  da  mídia  eletrônica  de  fl.  890)

apresentam uma pequena amostra  do que  aqueles  profissionais  passam todos os  dias

para chegar ao posto trabalho.

Da  mesma  forma,  os  vídeos  gravados  pelo  MPF  nas  visitas  àquele

campus também denotam o péssimo estado de conservação da estrada que leva até o

Instituto e permitem aferir o sofrimento que estudantes, professores e demais usuários
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daquela  via  experimentam  todos  os  dias (especialmente  vídeos  dos  arquivos  IMG_

9532 e IMG_9534 – notadamente,  a partir  de 1’10” –,  constantes da pasta “celular”,

mídia de f. 1243).

A situação narrada é preocupante, não apenas diante do evidente risco

de acidentes, atoleiros e veículos “quebrados” – que atrasam a chegada dos usuários ao

destino  (no  campus para  as  atividades  laborais,  ou  em  casa,  no  retorno,  para  o

descanso  diário)  –,  mas  também  diante  dos  riscos  à  saúde  física  dos  servidores,

professores e estudantes.

Com  efeito,  o  deslocamento  por  cerca  de  60  km/dia  por  estrada  de

chão,  na  qual  sequer  é  feita  a  devida  manutenção,  com os  solavancos  e  trepidações

inerentes  a  este  tipo  de  transporte  em estrada  não  pavimentada,  que  não  se  mostra

minimamente adequada para a saúde de qualquer pessoa, já está gerando situações de

afastamentos de servidores para tratamento de saúde.

Nessa  linha,  Marcelo  Fernando  Recco  informou  “que  chegou  a  ter

problemas de saúde, na coluna, devido ao percurso ruim que tem que fazer todos os

dias para chegar ao  campus” (fl.  927). Ainda, destaca-se a situação do servidor com

deficiência,  que  viu  sua  condição de  saúde  piorada  em razão  do trajeto  diário  (vide

documentos de fls. 1000/1001 e 1015).

Além disso,  tendo  em vista  a  distância  entre  o  campus  e  os  centros

urbanos  mais  próximos  (Abelardo Luz/SC e  Palmas/PR),  o  local  não  é  servido  com

linhas  de  ônibus  regular  de  forma  minimamente  adequada,  sendo  necessária  a

utilização de veículo próprio ou veículo fretado para que os professores, servidores e

estudantes cheguem ao local. Ressalta-se que – além do registro pontual no relatório

da Auditoria do Trabalho, abaixo descrito,  de que seriam transportados junto com os

estudantes  das escolas  ali  existentes  – não há nos autos outras  informações  sobre os

meios  de  transporte  utilizados pelos  estudantes  que  não pernoitam no alojamento  da

instituição e que não residem no assentamento para chegar ao destino. Contudo, o fato

de não existir qualquer forma de transporte público regular que atenda adequadamente

o campus impede – ou, no mínimo, dificulta sobremaneira – o acesso de tais estudantes

à educação no Instituto.

O Relatório de Auditoria do Trabalho (fls. 1228-1242), elaborado pela
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Gerência  Regional  do  Trabalho  de  Chapecó,  a  partir  de  requisição  do  Ministério

Público do Trabalho, também destaca o precário estado da estrada que liga ao campus

Abelardo Luz do IFC. Daquele relatório extrai-se:

Após destacar a “pujança econômica” dos 22 assentamentos existentes

na  região,  afastados  do  centro  de  Abelardo  Luz,  com grande  número  de  moradores

(1.500  famílias  assentadas),  afirma  o  relatório  que  o  descaso  dos  governos  com  a

situação atual e encaminhamento de uma solução efetiva é muito evidente  . A seguir,

registra:
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O  próprio  relatório  ainda  consigna  que  o  asfaltamento  daquela  via

seria simples:
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Por  fim,  a  Auditoria  do  Trabalho  ressalta  uma  vez  mais  as  graves

dificuldades  enfrentadas  por  professores  e  servidores  do  IFC  nesses  deslocamentos

diários (50 min de ida e mais 50 min de retorno, em dias sem chuvas), concluindo:

Registre-se,  novamente,  que  uma  consequência  imediata  dessa

situação  é  o  afastamento  de  servidores  para  tratamento  da  própria  saúde,

sobrecarregando  ainda  mais  os  demais  servidores  com as  tarefas  antes  atribuídas  ao

servidor afastado e, mais gravoso ainda, ficando os estudantes desassistidos. 

Em relação aos servidores e professores, das informações juntadas aos

autos  consta  que  fazem  jus  a  auxílio-transporte  para  custeio  parcial  das  despesas
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realizadas com transporte coletivo nos deslocamentos de suas residências até o local de

trabalho  e  retorno,  nos  termos  do  Decreto  nº  2.880/1998,  cujo  valor  resulta  da

correspondência  estabelecida  entre  o  valor  diário  total  da  despesa  multiplicado  por

vinte e dois dias, observado o desconto de seis por cento do vencimento do servidor.

Sobre os valores despendidos pelo IFC com o mencionado auxílio, o professor  Gilian

Evaristo  F.  da  Silva  esclareceu  que  (fls  956-958),  no  seu  caso,  o  contrato  que  ele

possui  com a  empresa  de  transportes  é  de  R$  1.500,00  mensais,  dos  quais  a  União

custeia  quase  R$  1.000,00.  Verifica-se,  portanto,  que  a  União  destina  o  valor  anual

aproximado  de  R$  12.000,00/servidor  para,  nas  palavras  do  professor  Gilian,  “ se

deslocar  até  um espaço  que  tem  pouco  aluno.  Então,  eu  não  entendo  como que  se

gasta tanto, e a relação custo x benefício? Quer dizer, quantos alunos que eu consigo

atender gastando pra cada servidor público quase R$ 1.000,00 [mensais]?” (9’20” a

9’48” da mídia eletrônica de fl. 958). 

O  questionamento  do  professor  refere-se  ao  reduzido  número  de

estudantes atendidos pelo campus Abelardo Luz do IFC – desproporcional ao quadro

de  professores  existentes  e  aos  custos  envolvidos  –,  e  será  objeto  de  discussão  em

ponto específico sobre os custos de manutenção no local atual.

Com relação à responsabilidade por assegurar condições adequadas de

acesso ao campus, verifica-se não apenas o dever da União e – evidente – do próprio

Instituto,  mas  também  do  município  Abelardo  Luz,  por  tratar-se  de  via  sob  sua

administração.

Dessa  forma,  além  da  pavimentação  asfáltica  da  via  de  acesso  ao

campus  do  Instituto,  necessário  que  sejam  implementadas  medidas  emergenciais  de

manutenção  da  via,  e,  caso  se  afirme  a  impossibilidade  de  implementação  destas

medidas, em especial a pavimentação asfáltica da via, e daquelas referidas nos demais

tópicos,  não  haverá  outra  possibilidade  que  não  determinar  que  se  proceda  à

transferência  da  sede  do  campus  avançado  em  Abelardo  Luz  para  outra  área do

município  que  apresente  fácil  acesso  e  seja  atendida  por  linha  regular  de  transporte

coletivo,  caso o local escolhido seja distante da região urbana do município – ao até

mesmo sua incorporação ao campus de Concórdia do IFC, ao qual hoje está vinculado

administrativamente.
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DA LIMPEZA

Conforme exaustivamente narrado nas duas medidas judiciais conexas

já ajuizadas, inicialmente, quando da entrada em funcionamento do campus Abelardo

Luz, a limpeza das instalações era realizada pelos próprios estudantes, organizados em

grupos  chamados  “núcleos  de  base”,  utilizando  uma  metodologia  de  organização  do

MST.  Atualmente,  além  deles,  existiriam  apenas  duas  funcionárias  terceirizadas

responsáveis pela limpeza do local e uma terceira, pelo preparo das refeições servidas.

Essa situação foi amplamente denunciada pelos professores, e também constatada nas

visitas que o Ministério Público Federal realizou ao local.

Já  o  contrato  nº  50/2016,  cujo  objeto  é  a  “prestação  de  serviços

terceirizados de limpeza, higienização e conservação de bens móveis e imóveis ” (fls.

501-511), e o posterior contrato nº 59/2017, cujo objeto é a “ contratação de empresa

especializada para a  prestação  de  serviços  continuados  de  limpeza e  conservação”

(fls. 512-524), apontam a existência de um único posto de trabalho para atividades de

limpeza de todas as instalações do instituto – o que está longe do necessário . Por sua

vez, o contrato 68/2016 indica a contratação de um posto de trabalho para a “prestação

de serviços continuados de Conzinheiro(a) (sic) para o Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia – Campus Avançado de Abelardo Luz” (fls. 525-547)6.

Salienta-se  que  o  problema de  inadequação  da  limpeza  e  higiene  do

local não é ignorado pela gestão do IFC. Em reunião realizada em 10/11/2017 com as

novas  Diretora-Geral  e  Coordenadora-Geral  Pedagógicas,  elas  confirmaram  que

“quando ingressou na direção do campus, há dois meses, achou que a situação era

de desleixo, descuido, principalmente a questão da limpeza. Informou que somente

uma  pessoa  é  responsável  pela  limpeza  do  Instituto  (….).  Assim,  a  funcionária

terceirizada não dá conta  da atividade,  pela  localização do  campus,  em local  com

muito barro” (fl. 643).

Além disso, diversos professores e servidores ouvidos afirmaram que

existe  uma  pressão  para  que  eles  também se  envolvam com a  limpeza  do  local.  O

professor  Marcelo  Squinca  da  Silva  descreveu  que  ouviu  insinuações  de  que  os

6 Em que pese essas previsões contratuais, a presença de 3 funcionárias terceirizadas é apontada no relatório da
auditoria do trabalho, acima mencionado.
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professores  deveriam efetuar  a  limpeza  de  suas  salas  (fls.  251/252).  Por  sua  vez,  o

servidor  Marcelo  Fernando  Recco  (fl.  927)  acrescentou  que  “são obrigados  a  fazer

serviço  de  limpeza  no  Instituto.  E,  como  ele  não  acata  as  ordens,  por  considerar

desvio  de  função,  ele  está  recebendo  sanções,  tanto  que  a  função  gratificada  de

coordenador de informática foi dada ao professor de matemática e não a ele, que é o

único técnico de informática do campus”.

Evidentemente,  uma  única  pessoa  (ou  até  duas)  designada  para  a

limpeza de um  campus localizado no interior,  com grande área ao redor  dos prédios

sem  calçamento,  suscetível,  portanto,  a  poeira,  barro,  animais  e  outras  sujidades

normais  desses  espaços,  certamente  não  terá  condições  de  efetuar  um  trabalho  a

contento,  de  modo  que  os  servidores  são  constrangidos  e  os  estudantes  do  campus

(ainda continuam sendo) obrigados a efetuar a limpeza  do local, e não apenas daqueles

espaços e materiais que utilizam individualmente, como os alojamentos, por exemplo.

No ponto, cabe novamente transcrever o esclarecedor (e estarrecedor)

depoimento do professor Gilian Evaristo F. da Silva (fl. 958, 19’25” em diante): 

Quando eles  souberam da visita,  por exemplo,  da  vigilância  sanitária,  todos os
alunos  limparam  o  prédio  inteiro  por  conta  da  fiscalização.  E  os  servidores
ficaram assim: ‘o que vamos falar, o que vamos fazer? Já colocamos tudo isso nas
reuniões.’  Então,  eles  limpam.  Agora  criaram  uma  disciplina  chamada
‘organização  do  trabalho’,  e  aí,  a  Marluze  e  a  Daiana,  que  trabalham  essa
disciplina, eles trabalham com esse princípio de que o aluno precisa zelar e limpar
os  espaços  por  onde  eles  ocupam.  Pra  mim  é  uso  do  trabalho  do  mesmo  jeito.
Porque  o  aluno  que  vive  na  cidade,  que  tá  dentro  do  IFC,  ele  é  atendido  por
terceirizados,  eles  não  fazem  esse  papel.  Por  que  que  o  aluno  que  mora  no
campo, ele não tem acesso a esse terceirizado que vai limpar o prédio, e ele tem
que limpar? Pra mim isso só reforça aquela condição de subalterno: ‘não, você
tem  que  ser  trabalho  braçal  mesmo,  você  só  vai  servir  pra  isso’.  Na  minha
cabeça, minha concepção de educação, acontece até um reforço dessa condição
de subalterno pra esses meninos.

Não  se  pretende  com  a  presente  ação  interferir  em  um  projeto

pedagógico  que,  aparentemente,  privilegia  o  envolvimento  do  estudante  com  o

atividades  práticas,  tampouco no dever  dos  estudantes  que  utilizam o alojamento  na

modalidade  moradia  estudantil  de  zelar  pela  higiene  e  limpeza  desse  ambiente  e

daqueles  utilizados  em  função  de  seu  alojamento  (os  blocos  de  alojamentos,

lavandeira, cozinha e refeitórios, quando utilizados para fins pessoais e individuais  ), o

que é disciplinado pelo Regulamento da Moradia Estudantil do IFC campus  avançado
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Abelardo Luz7.  Entretanto,  o que não se pode permitir  é que a responsabilidade pela

limpeza de grande parte do ambiente estudantil recaia sobre os estudantes.

DA ESTRUTURA GERAL DOS PRÉDIOS E DO CAMPUS

As instalações  físicas  do  campus estão  muito  aquém do esperado de

uma  instituição  federal  de  ensino  –  e  as  fotografias  expostas  no  início  da  presente

petição já indicam isso. Entretanto, além da comparação com quaisquer outros campus

da mesma instituição ou de outros Institutos Federais, que não deixam dúvidas de que

as condições da unidade de Abelardo Luz são muito inferiores aos demais, numa rápida

visita  ao  local  já  é  possível  perceber  que  os  prédios  não  possuem  o  mínimo  de

condições  esperadas  e  necessárias  para  o  funcionamento  de  um Instituto  Federal  de

Educação  de  excelência,  sendo  uma  improvisada  adaptação  de  prédios  (há  muito)

construídos para outras finalidades.

Na visita  realizada pelo MPF em abril  de 2017, foi noticiado que as

instalações do  campus já existiam e serviam de centros de capacitação e treinamento

do MST. Naquela ocasião, verificou-se a inexistência de delimitação do espaço físico

da Instituição – por meio de muros ou cercas –, de modo que a área do IFC confundia-

se com o restante do Assentamento José Maria. No local também não havia serviço de

segurança/vigilância/monitoramento,  o  que  colocava  em  risco  a  segurança  de

servidores, professores e,  principalmente,  dos alunos alojados no  campus,  ocorrendo,

inclusive,  casos  de  furto  e  ameaças  nas  dependências  do  Instituto,  o  que  pode  ser

comprovado pelos boletins de ocorrência da Polícia Civil  de Abelardo Luz (fls. 205-

208). 

Como  já  mencionado  acima,  parte  desses  problemas  foi  parcial  e

pontualmente solucionado a partir do início da atuação do Ministério Público Federal

(MPF).

Em  setembro  de  2017,  a  reitoria  do  IFC  informou  que  estava  em

execução a construção de um bloco de salas  de aula  contendo 4 salas e sanitários,  e

que estava em fase de estudos a contratação de sondagem de solo para implantação de

alojamentos  para os estudantes.  Além disso,  mencionou a contratação de serviços de

7 Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1ULcSMgAI8cMFuctvgylI-wFKpEdKQkQb/view>. Acesso
em: 3 set. 2018.
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vigilância  e  a  aquisição  de  material  para  cercamento  de  “partes  essenciais  –  parte

frontal do campus - 300m, e outra parte para cercamento de piquetes de animais” (fls.

467/470). 

Já em fevereiro de 2018, quando o MPF novamente visitou o  campus

do IFC, observou-se que efetivamente foi instalado um portão na entrada do  campus.

Além disso, foi contratada a empresa Adservig para realizar vigilância patrimonial 24

horas por dia. As gestoras do campus acompanharam a visita e apresentaram a nova ala

das instalações, com salas de aula já em funcionamento neste ano letivo.

Apesar  de  as  salas  serem  relativamente  amplas  e  construídas  em

alvenaria,  constata-se visualmente que a  construção é bastante simples, com vários

acabamentos de baixa qualidade, como, por exemplo, a madeira utilizada nos marcos

e nas portas e as divisórias dos banheiros, com placas de compensado/MDF muito fino,

que provavelmente terão pouca durabilidade 8. 

Em relação à  ala  antiga,  foram observadas  mudanças  na  distribuição

(dos  reduzidos)  espaços,  com  a  reestruturação  das  salas  da  administração,  dos

professores,  instalação  de  armários  novos  e  bancos  para  os  estudantes  na  (também

diminuta) área comum. Em relação ao auditório, continua com a estrutura precária

anteriormente identificada, tendo sido informado que o  campus dispõe de 2 unidades

data-show, que agora podem ser utilizados no auditório.

Entretanto,  apesar dessas pequenas melhorias apontadas, remanescem

outros  graves  problemas  relacionados  à  infraestrutura  do  local,  e  que,  ao  fim,

comprometem  diretamente  a  qualidade  dos  trabalhos  realizados  pelos  servidores  e

professores na instituição.

Um dos  problemas  encontrados  está  relacionado  à  falta  de  espaços

adequados  para  armazenamento  de  materiais  de  escritório,  de  limpeza  e  de

gêneros alimentícios. Segundo o apurado, o espaço onde esses materiais são estocados

fica  próximo  aos  alojamentos,  e  não  foram mostrados  pelas  gestoras  do  campus  ao

MPF  e  à  Vigilância  Sanitária  por  ocasião  das  visitas,  uma  vez  que  a  servidora

Marizete, responsável pela administração do campus, que guiou a equipe da vigilância

sanitária  pelo  campus,  desviou  a  inspeção  sanitária  do  local  em  que  os  alimentos

8 O  Relatório  de  Auditoria  do  Trabalho  (fls.  1228-1242)  também  registra  “divisória  do  vaso  sanitário
inadequada e mal fixada, nas salas de aula recentemente construídas”.
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efetivamente ficam armazenados (conforme declarações de Fernanda Souza, servidora

do  IFC,  fl.  891,  e  Gilian  Evaristo,  professor,  fl.  958,  arquivo  de  vídeo

“20180420_151836.mp4”, 10’23” a 12’08”).

As  seguintes  imagens,  entregues  por  uma  comissão  de  professores,

demonstram que o ambiente onde efetivamente funciona o almoxarifado – e que seria

ocultado  daqueles  que  fiscalizam  o  local  –  é  totalmente  desorganizado,  estando

acondicionado  no  mesmo  ambiente  material  de  escritório  e  das  atividades

pedagógicas  desenvolvidas  no  campus,  e  também de guarda de  aparelhos  de  ar-

condicionado,  mobília,  alimentos,  material  de  limpeza,  carnes  e  congelados   (fls.

871-879  e  também  arquivos  de  imagens  “IMG-data03042018-WA0007.jpg”,  “IMG-

data03042018-WA0008.jpg”,  “IMG-data03042018-WA0011.jpg”,  “IMG-

data03042018-WA0012.jpg”,  “IMG-data03042018-WA0013.jpg”,  “IMG-

data03042018-WA0014.jpg”,  “IMGdata03042018-WA0015.jpg”,  localizadas  na  pasta

“Fontes IFC Campus Avançado Abelardo Luz 01”, tudo constante do  pen drive  de fl.

890)9:

Alimentos estocados no chão

9 Em que pese o Relatório de Auditoria do Trabalho (fls. 1228-1242) registrar que o almoxarifado estaria
organizado de maneira adequada, não apresenta fotografias do local  vistoriado, gerando incerteza
se corresponde àquele que foi objeto das denúncias.

Rua Porto Alegre, 427-D, Ed. Lázio Executivo - 1º Andar, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-130
Fone/Fax: (49)3313-1200/1212, e-mail: prsc-prmchapeco@mpf.mp.br 21   de

50

mailto:prsc-prmchapeco@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC

GABINETE 2º OFÍCIO

Alimentos acondicionados próximo a
material de limpeza

Como  se  vê,  além  de  a  área  ser  diminuta  para  a  guarda  de  tantos

materiais de natureza diversa, não existe sequer uma preocupação com a organização e

setorização  do  ambiente.  Além  disso,  tal  desorganização,  agravada  pelo  fato  de  o
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campus estar  localizado no meio rural,  é  propício à  infestação de animais e  vetores,

como ratos, fato já amplamente denunciado pelos professores ao MPF. 

Os alojamentos do local também apresentam graves problemas . Os

estudantes  que  fazem  jus  à  moradia  estudantil  pernoitam  nos  dois  quartos  do

alojamento (1 feminino e 1 masculino), onde não são separados por idade. Dito doutra

forma,  estudantes  adolescentes  e  adultos  pernoitam  nos  mesmos  quartos  do

alojamento, havendo apenas uma separação entre moças e rapazes.

Cumpre registrar que os alojamentos não estão localizados em um

prédio separado, mas fazem parte do mesmo prédio em que localizadas a direção

do campus, sala de professores, refeitório, auditório, salas de aula etc., e que antes

era um espaço do MST, que foi adaptado (melhor seria dizer, improvisado) para

sediar um Instituto Federal!

Além  disso,  até  pouco  tempo,  com  o  início  do  curso  de  pedagogia

naquele  campus,  as  estudantes  mães  pernoitavam  no  campus,  acompanhadas  de

seus filhos, no mesmo ambiente,  tendo sido apenas recentemente adaptada uma sala

que era utilizada pelas coordenações de curso para ser usada como (pretenso) “espaço

família”, mas sem qualquer estrutura de apoio existente, por exemplo, em uma creche.

As  crianças  ficam  durante  todo  o  período  letivo,  juntamente  com  suas  mães,

submetidas a essas condições precárias, com roupas (e até mesmo as crianças!!!)

sendo  lavadas  nos  banheiros  e  estendidas  (as  roupas)  pelo  campus,  em  varais

próximos às janelas das salas de aula.  Essa situação já teria sido inclusive constatada

pelo  Conselho  Tutelar,  em visita  ao  local,  sem,  contudo,  qualquer  retorno  por  parte

daquele  órgão.  (Gilian  Evaristo  F.  Da  Silva,  fl.  958,  arquivo  de  vídeo

“20180420_151836.mp4”, 12’18” a 14’37”). 

Outra  manifestação,  de  denunciante  que  preferiu  manter  o  sigilo  de

sua identidade, descreve a situação da seguinte forma:

Os alojamentos estão super lotados,  sem estrutura adequada,  e o que

se  vê  são  adultos  em  contato  direto  com  os  menores  de  idade  nos

alojamentos,  inclusive  com  bebês  e  crianças  em  situação  de  clara

exposição,  situação  esta  que  já  foi  exposta  ao  Conselho  Tutelar  de

Abelardo  Luz-SC.  Os  servidores  têm  se  deparado  com  bebês  sendo
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lavados/higienizados  em  pias  dos  banheiros,  peças  íntimas  e  roupas

estendidas junto à cozinha do campus. (fl. 940 – vide também imagem

de fl. 943).

Também  existem  notícias  de  que  o  local  não  recebe  a  manutenção

devida,  chegado  ao  ponto  de  as  estudantes  (mulheres)  não  terem  chuveiros  para

tomar banho em seu próprio alojamento (fl. 1059):

Meu questionamento se dá sobre o ifc campus avançado Abelardo Luz,

meninas  de  menor  de  idade,  e  mulheres  que  ficam  alojadas  na

instituição estão  sem chuveiro  para  tomar  banho… Isso  mesmo sem

chuveiro  no  banheiro  feminino  da  instituição,  os  únicos  dois  que

existiam  queimaram  e  não  foram  repostos,  tendo  essas  mulheres  &

moças que se submeter a dividirem o ‘chuveiro’ com o banheiro que é

de  uso  dos  rapazes.  Correndo  riscos  de  serem  assediadas.  Não

podemos aceitar tamanha situação de precariedade como está em uma

instituição  de  ensino  que  quer  ofertar  cursos  e  alojamentos  sem  o

mínimo de conforto e suporte aos usuários.

Outro  problema  que  constantemente  ocorre,  segundo  noticiado,  é  a

queda no  fornecimento  de  energia  elétrica .  Segundo os  relatos  dos  professores,  a

queda  ocorre  principalmente  em  dias  de  chuva,  e  diversos  deles  já  tiveram

equipamentos  queimados  em  razão  disso.  Segundo  seu  relato,  a  estrutura  elétrica

possui  rede  de  tensão  não  uniforme,  com  tomadas  com  voltagem  diferenciada,

sofrendo  quedas  de  fornecimentos  constantes,  situação  que  já  levou  a  queima  de

equipamentos (3 vídeos intitulados "data24032018.mp4", localizados na pasta "Fontes

IFC Campus Avançado Abelardo Luz 02", do pendrive de f. 890 e e documento de fls.

836-841, intitulado “REGISTRO DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO IFC

– CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ).  Edinelson  Sousa  (fl.  832)  destaca  “ a

necessidade  de  um gerador  próprio  para  a  escola  e  luzes  de  emergência  porque já

aconteceu de ficarem sem luz nos finais de semana à noite”.

Além  disso,  o  lixo  produzido  naquele  local  não  é  recolhido  pelo

município de Abelardo Luz. De acordo com dossiê elaborado pelos professores (fls.
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836-841),  essa  situação  faz  com  que  o  lixo  seja  acumulado  na  unidade  e  depois

transportado  em  carro  oficial  para  depósitos  de  lixos  do  município,  quadro  que

representa risco à saúde dos servidores e discentes.

Por  fim,  registra-se  ainda  o  apontamento  da  Auditoria  do  Trabalho,

acerca da existência de botijões de gás armazenados em local inadequado .

Como  se  percebe,  o  campus  padece  de  diversos  problemas  em  sua

estrutura  física  –  que  se  agrava  com a  precariedade  de  condições  de  ensino,  abaixo

descrita –, que afetam negativamente o processo educativo, o trabalho dos professores

e servidores, a vida acadêmica dos estudantes e também a vida daqueles estudantes que

se utilizam da moradia estudantil,  de modo que são necessárias ações imediatas para

alterar o quadro apresentado. 

DO PERNOITE DE ESTUDANTES ADOLESCENTES NO CAMPUS

É também objeto de preocupação do Ministério Público Federal o fato

de estudantes adolescentes (menores de 18 anos de idade) pernoitarem no  campus do

IFC – que, como se sabe, fica em local de difícil acesso, distante de centros urbanos e

locais  de  atendimento  médico,  por  exemplo  –  sem acompanhamento  de  profissional

habilitado para tal e sem qualquer estrutura mínima de apoio, por exemplo, de serviços

de  saúde  (nem mesmo uma  enfermaria  existe  naquele  campus).  Conforme  noticiado

pela reitoria em setembro de 2017 (f. 488), os estudantes que pernoitam no campus são

acompanhados  por  2  professores  que  se  revezam  na  função  e,  na  impossibilidade

destes,  por  um  técnico  em  agropecuária.  Segundo  informado  posteriormente  pelas

então  Diretora-Geral  e  Coordenadora-Geral  Pedagógica  do  campus  Abelardo  Luz  (f.

644),  essa situação ocorria porque não havia concurso vigente para  assistente de

aluno   para acompanhar os  estudantes  à  noite  (cargo  que  existe,  por  exemplo,  no

campus de Concórdia do IFC).

Inicialmente,  cabe  destacar  que  a  segurança  dos  internos  fica

seriamente prejudicada com a precariedade da situação atual – vide,  por exemplo,  as

notícias de que “um pessoal” estava olhando as estudantes durante o banho (fl. 275).

Salienta-se  que  a  morte  do  estudante  Elias,  em  11/10/2016,  que  se

afogou  em  açude  próximo  à  sede  do  IFC  em  Abelardo  Luz  –  fato  detalhadamente
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narrado  na  Tutela  Cautelar  Antecedente  nº  5005494-35.2017.4.04.7202  vinculada  à

ação de improbidade administrativa),  ocorreu em momento em que os então gestores

do campus estavam em reunião externa; o único servidor com o cargo de Assistente de

Alunos – cuja atribuição inclui a assistência e orientação de estudantes nos aspectos de

lazer e segurança – não estava no local, tendo em vista que seu expediente iniciava às

18:00 horas; e no local estavam apenas alguns docentes – cuja atribuição não inclui a

assistência  e  guarda  de  alunos  (vide  fls.  761/762).  Com  efeito,  a  comissão  de

sindicância  basicamente  imputou  ao  estudante  a  completa  responsabilidade  pela  sua

morte, eximindo a instituição do fato de não existir em seus quadros servidor com essa

atribuição.

Ademais,  a  trágica  morte  daquele  estudante  não  se  mostra  um caso

isolado.  O  risco  concreto  à  segurança  e  à  integridade  física  (e  à  própria  vida)  dos

estudantes  permanece  no  campus  Abelardo  Luz,  conforme  denota  recente

representação recebida de professor daquele Campus, em 28 de novembro deste ano,

que notícia (fl. 1244):

Gostaria de relatar um fato gravíssimo ocorrido no dia 29 de setembro
de  2018,  no  Instituto  Federal  Catarinense  –  IFC/Campus  Avançado
Abelardo  Luz.  Discentes  menores  de  idade,  alojados  na  unidade,
saíram das dependências da instituição para jogar futebol na Escola
Básica  Municipal  José  Maria,  localizada  no  Assentamento  José
Maria,  interior  do  município  de  Abelardo  Luz,  e  acabaram  se
envolvendo com maiores de idade, alguns desconhecidos, no consumo
de bebida alcoólica. Mesmo alojados, saíram do alojamento para esse
fim,  tendo  o  aval  do  servidor  Edinelson  de  Souza,  Diretor  de
Desenvolvimento  Educacional  –  DDE/Substituto .  Alguns  alunos
retornaram embriagados ao Campus Avançado Abelardo Luz, mas um
deles,  de  nome  Luiz  Eduardo  Zanatta  Sendeski,  ficou  muito
embriagado a ponto de quase desfalecer por ter problemas cardíacos .
(…) isso só demonstra o grau de vulnerabilidade a que estão expostos
os  discentes  menores  de  idade,  sem  proteção  e  acompanhamento
pedagógico adequados,  sobretudo na condição de alojados num lugar
de difícil acesso e com histórico de morte de discente por afogamento
no ano de 2017, conforme apurado pelo Ministério Público Federal –
MPF/Chapecó (…).

Esse  episódio  está  registrado  na  Ata  Nº  001/2018  da  “Reunião  da

Diretoria  de  Concórdia  com os  Servidores  do  Campus  Avançado  Abelardo  Luz ”  (fl.

1247), encaminhada juntamente com a representação.

Tem-se  que  destacar,  ainda,  a  proximidade  do  quarto  do  alojamento
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dos  rapazes  e  das  moças,  localizados  ambos  no  mesmo  prédio,  fato  que,  longe  de

qualquer  intenção de cunho moralista  ou discriminatório,  configura efetivamente  um

elemento adicional a demandar maior atenção ainda por parte da Reitoria e da Direção

do  campus,  de  forma  a  adotar  medidas  que  assegurem a  segurança  e  a  integridade

física (inclusive sob o aspecto da dignidade sexual) de todos os estudantes (homens e

mulheres) que residem naquele local.

Por  fim,  tem-se  ainda  o  questionamento  acerca  da  legalidade  e  do

possível desvio de função dos profissionais (professores) que, além de submeterem-se

a uma jornada ininterrupta de 48 ou até 72 horas – pois, após o período letivo diurno

permaneceriam (em tese) no período noturno com a responsabilidade de supervisão dos

estudantes  –,  estariam  atuando  em  área  diversa  daquela  para  a  qual  prestaram

concurso.

DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

A  interrupção  no  fornecimento  de  água  potável  naquele  local  é

constante e beira à insalubridade. Essa é uma situação que é denunciada por diversos

professores desde o início da instauração do presente inquérito Civil e que vem sendo

reiteradamente  encaminhada  ao  MPF  desde  então.  Tal  continuidade  nos  relatos

demonstra  que,  longe  de  configurar  uma  falta  esporádica  de  água,  trata-se  de  uma

situação  crônica,  que  perdura  e  que  em  relação  à  qual  não  se  vislumbra  sinais  de

melhoras:

Enfrentamos diversos problemas estruturais no Instituto, tais como: não há
vigilância  e  segurança,  falta  da  água, falta  de  livros  didáticos,  falta  de
espaço  para  os  estudantes  e  professores,  não  tem  laboratório,  não  há
animais  nem plantações  para as  aulas  práticas,  falta  de pessoal  de apoio
administrativo. (Gláucia Bethânia Rocha Moreira, fls. 227/228).

Confirmo  também  que  enfrentamos  diversos  problemas  estruturais  no
Instituto,  tais  como:  não há  vigilância  e  segurança,  falta  de  água  (antes
mais frequente que agora), falta de livros didáticos, falta de espaço para os
estudantes  e  professores,  não  há  laboratório,  não  há  animais  nem
plantações para as aulas práticas, falta de pessoal de apoio administrativo
(na  tentativa  de  contribuir,  os  professores  acabam  tendo  que  fazer  tudo,
inclusive  funções  de  secretaria)  (Solange  Ferreira  da  Silveira  Silveira,  fl.
230). 

Em relação à estrutura do campus,  relata que falta água constantemente e
que muitas pessoas estão tendo problemas de saúde por conta da água, e
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que  estão  trazendo  água de  casa  para  beber.  Não  tem água pra  puxar  a
descarga, lavar a mão, a louça, é horrível.  Informa que as caixas de água
nunca foram limpas e que tem que dividir a rede de água com a escola ao
lado.  Relata que qualquer  chuva mais forte,  faz  a  eletricidade cair,  que a
fiação do  prédio  antigo  é  totalmente  irregular.  Que  quem paga a  energia
desse prédio é o município” (Fernanda de Souza, fl. 891).

Além  da  constante  falha  no  fornecimento  de  água  potável  para

consumo humano,  as condições de captação, tratamento e acondicionamento também

são preocupantes.  Em dossiê  de fls.  836-841,  os  professores  e servidores  signatários

reiteram que “a água consumida no  campus requer  tratamento e  condicionamento

adequados,  sendo  necessária  a  urgência  da  reestruturação  da  sua  captação,

distribuição e armazenamento”. Além disso, a água “apresenta impurezas que podem

ser  danosas  para  a  saúde.  Por  diversas  vezes  ainda  ocorre  a  falta  de  água  na

unidade,  sobretudo  nos  banheiros.  Isso  tem  levado  a  situações  desagradáveis,

constrangedoras e sem higiene, com acúmulo de fezes e urina nos vasos sanitários ”.

As  imagens  constantes  da  mídia  eletrônica  (pendrive)  de  fl.  890

demonstram bem a situação acima descrita (arquivos de imagens "IMG-data27032018-

WA0004.jpg", "IMG-data27032018- WA0005.jpg", "IMG-data27032018-WA0006.jpg",

localizadas na pasta "Fontes IFC Campus Avançado Abelardo Luz 01"):

Local de armazenamento de água. Observa-se que 
a caixa d’água esta meramente coberta com uma lona,

como simulacro de tampa.
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Local da captação de água Local da captação de água

Pela  descrição  detalhada,  transcreve-se  o  seguinte  trecho  do

depoimento do Professor Gilian Evaristo França da Silva, ouvido em 20/04/2018 pelo

MPF, que afirmou que a água la consumida é captada diretamente do rio e, após, fica

armazenada  em caixa  sem tampa  e  que  há  muito  tempo  não  passa  por  processo  de

limpeza:

[os pontos mais graves com relação à infraestrutura são]  a questão da água,
da falta  de manutenção da caixa d’água,  problemas desde a captação até
armazenamento  e  distribuição  (…).  O  que  os  próprios  servidores  da
reitoria  falaram  indo  lá  no  dia  de  ontem,  que  foi  dia  dezenove,  eles
fizeram  levantamento  pensando  na  saúde  do  trabalhador.  Então  eles
disseram que a água precisa de tratamento . (…). Ela [a água] não está em
condições de uso. Nos até solicitamos uma análise da água (…) até hoje
nunca  foi  feito  (…)  do  que  eu  tenho  conhecimento.  Não  só  tá  faltando
uma  análise  na  água  como  uma  limpeza  da  caixa  d’água.  Ela  tá
imprópria. A água não pode ter cor, ela tem cor. Não pode ter cheiro, ela
tem cheiro (…)  Ela tem mau gosto. Como eu vou consumir uma água que
tem cor  e  que  tem mau gosto?   (…) então  eles  disseram que  tem que  ser
feito  uma  nova  organização  do  planejamento,  desde  a  captação,
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armazenamento  e  distribuição  (mídia  de  f.  958,  arquivo  de  vídeo
“20180420_151836.mp4”, 02’03” a 04’40”).

Em  que  pese  as  atuais  gestoras  terem  afirmado  em  reunião  que  a

instalação  de  uma  bomba  no  poço  artesiano  teria  solucionado  o  problema,  e  que

conversaram  com  o  prefeito  para  abrir  outro  poço  para  os  períodos  de  estiagem

prolongada, quando falta água no campus (fls. 644), o que se percebe é que este não é

um problema pontual e dependente muito do clima.

Nesse sentido, após o recebimento das imagens de fls. 814, em contato

telefônico,        Rejane Guedes, atual diretora,  informou que o problema realmente ocorre

no  instituto  porque  a  água  do        campus       é  compartilhada  com  as  outras  duas  escolas

localizadas  no  assentamento,  e  que  há  o  projeto  para  a  construção  de  um  poço

artesiano  para  fornecer  água  somente  para  o  IFC,  mas  que  tal  projeto  esbarra  na

questão  da  dominialidade  da  área,  que  ainda  depende  de  regularização  frente  ao

INCRA   (fl. 815).

A informação foi confirmada pela Reitoria em ofício de fls. 932-935,

no qual informa que há “um compromisso da Reitoria do IFC” de construir um novo

poço  artesiano,  cujo  valor  teria  sido  transferido  àquela  instituição,  mas  não  há

comprovação de que efetivamente tenha sido destinado à perfuração de um novo poço.

Ademais,  o  objetivo  não  é  apenas  garantir  a  continuidade  de  fornecimento  de  água

mediante disponibilização de novo poço artesiano, mas também de disponibilizar água

potável,  própria  ao  consumo humano,  com tratamento  segundo as  normas sanitárias,

garantido  o  armazenamento  em  local  adequado  para  o  fim  a  que  se  destina,  em

reservatório onde sejam realizadas limpezas periódicas.

DO DOMINIALIDADE DA SEDE DO CAMPUS ABELARDO LUZ

Conforme já destacado, o  campus avançado do IFC em Abelardo Luz

está localizado no interior do Assentamento José Maria. A área utilizada pelo campus é

de aproximadamente 5,1 hectares, com possibilidade de ampliação para 19 hectares.

Contudo, o imóvel em questão é de propriedade do INCRA, tendo sido

objeto  de  mero  contrato  de  cessão  de  uso  do  bem,  estando  ainda  pendente  a

regularização  acerca  da  dominialidade  da  área.  Essa  situação  impossibilita  (ou  ao
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menos  tem  sido  apresentada  como  justificativa  para  tal)  que  o  IFC  realize

investimentos  naquele  campus,  como  a  construção  de  blocos,  laboratórios  e

alojamentos (fl. 933).

De acordo com as informações constantes do ofício 078/2018 e de sua

mídia eletrônica anexa (fls. 932-935), apenas em 24/11/2017 a Reitoria do IFC abriu

processo  administrativo  visando  à  regularização  da  posse  do  terreno  do  campus de

Abelardo Luz. Antes disso, apenas em 29/06/2017 a reitoria do IFC expediu o ofício nº

186/2017  à  Superintendência  Regional  do  INCRA em  Santa  Catarina  solicitando  a

doação  daquele  bem  (p.  47  do  arquivo  “1)  cópia  do  23348007753201777  de

tramitação  da  regularização  do  domínio”,  salvo  na  pasta  “item  c  –  processo  de

regularização do domínio da área do campus” da mídia eletrônica de fl. 935).

Essa  instalação  de  um  Instituto  Federal  em  local  que  sequer  é  de

propriedade  do  IFC,  mediante  mera  cessão  do  INCRA,  que  obsta  investimentos  e  a

destinação  de  recursos  mais  expressivos,  necessários  para  aquele  campus,  apenas

confirma a falta de planejamento e o total improviso, por parte da União 10 e do próprio

Instituto, na criação daquela unidade do IFC – decorrência muito maior de um projeto

político-ideológico do que de uma política educacional,  científica e desenvolvimento

da  região,  conforme  amplamente  demonstrado  na  inicial  da  ação  de  improbidade

vinculada.

Além  disso,  há  que  se  destacar  que  a  grande  demora  por  parte  da

Reitoria  em  dar  os  encaminhamentos  necessários  à  busca  de  uma  solução  para  a

regularização da posse já configura inércia e omissão em relação a essa situação.

Tendo  em  vista  que  foi  instaurado  procedimento  administrativo  na

Câmara  de  Conciliação  e  Arbitragem  da  Administração  Federal,  prudente  que  se

aguarde por uma solução daquela câmara, pelo prazo (razoável) de 90 dias. Esgotado

esse  prazo,  ou  sendo  infrutífera  a  tentativa  de  conciliação,  necessária  determinação

judicial visando a regularização do domínio do Instituto Federal.

10 Cumpre destacar que, conforme demonstram as notícias veiculadas na época, a criação daquele campus foi
amplamente divulgada como uma importante realização do Governo Federal,  na gestão da ex-presidente
Dilma Roussef.
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DA FALTA DE ESTRUTURA DE ENSINO

Além das  falhas  acima  apontadas,  a  instrução  do  presente  Inquérito

Civil  demonstrou  que  o  campus  Abelardo  Luz  também padece  de  falta  de  estrutura

adequada para o processo educativo.

Em  consulta  ao  sítio  eletrônico  daquela  instituição  de  ensino 11,

verificou-se que atualmente são oferecidos os seguintes cursos no campus avançado do

IFC em Abelardo Luz:

- Cursos de qualificação profissional:  educação do campo; formação

inicial em canto coral; e produtor de plantas aromáticas medicinais;

-  PROEJA Ensino  Médio:  qualificação  profissional  em  nutrição  e

segurança alimentar;

-  Cursos  Técnicos/Ensino  Médio: curso  técnico  em  agropecuária

concomitante  ao  ensino  médio;  curso  técnico  em  agropecuária  integrado  ao  ensino

médio, e;  curso técnico em agropecuária subsequente ao ensino médio;

- Ensino superior: licenciatura em pedagogia;

-  Pós-graduação: especialização  em  educação  e  especialização  em

educação do campo.

Como não poderia deixar de ser, pois da essência da instituição, trata-

se  de  cursos  que  demandam  a  existência  de  laboratórios,  bibliotecas,  espaços  para

cultivo  agrícola  e  criação  de  animais.  Em especial  em relação  ao  curso  técnico  em

agropecuária,  mostra-se evidente a necessidade de uma formação teórico-prática, que

somente é possível ser concretizada com a existente da estrutura adequada.

Com  efeito,  para  alcançar  a  almejada  qualidade  da  educação  e

funcionamento  de  qualquer  instituição  de  ensino  é  necessário  que  existam  espaços

adequados para  tal,  como salas  de  aula,  de  bibliotecas  e  (principalmente  no caso de

cursos  técnicos  em  agropecuária  )  de  laboratórios  e  estrutura  para  atividades

agropecuárias.

Tais espaços são ainda mais imprescindíveis para um Instituto Federal,

cujas finalidades legais (Lei nº 11.892/2008) incluem a pretensão de constituir-se  em

11 http://abelardoluz.ifc.edu.br/#. Acesso em 31 de agosto de 2018.
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centros  de  excelência  na  oferta  do  ensino  de  ciências,  em  geral,  e  de  ciências

aplicadas,  em  particular.  Nesse  aspecto,  é  necessário  que  a  instituição  seja

adequadamente equipada, de modo que possa subsidiar e instrumentalizar os processos

de ensino e aprendizagem de excelência. 

Contudo,  evidentemente não é essa a situação encontrada no  campus

avançado do IFC de Abelardo Luz. 

As  primeiras  informações  noticiando  que  aquele  campus não  possui

condições  adequadas  para  a  consecução  de  seus  objetivos  chegaram  por  meio  dos

professores  ouvidos  pelo  Ministério  Público  Federal.  Transcreve-se  os  seguintes

trechos exemplificativos:

Também,  até  hoje,  cerca  de  1,5  anos  do  início  das  atividades  do
Instituto, ainda não temos sequer livros didáticos para os estudantes,
à  exceção  daqueles  que  os  professores  conseguiram,  como  doação.
Além disso, não dispomos de infraestrutura de laboratórios e animais
para realização de aulas práticas. Os alunos “aprendem” os temas da
parte técnica de agropecuária basicamente por foto, visto que não há
animais e plantas. (Vanessa Peripolli, fls. 223-225)

Enfrentamos  diversos  problemas  estruturais  no  Instituto,  tais  como:
não há vigilância e segurança, falta da água, falta de livros didáticos,
falta de espaço para os estudantes e professores, não tem laboratório,
não  há  animais  nem  plantações  para  as  aulas  práticas,  falta  de
pessoal de apoio administrativo. (Gláucia Bethânia Rocha Moreira, fls.
227/228).

Confirmo  também que  enfrentamos  diversos  problemas  estruturais  no
Instituto,  tais  como:  não  há  vigilância  e  segurança,  falta  de  água
(antes  mais  frequente  que  agora),  falta  de  livros  didáticos,  falta  de
espaço para os estudantes e professores, não há laboratório, não há
animais  nem  plantações  para  as  aulas  práticas,  falta  de  pessoal  de
apoio  administrativo  (na  tentativa  de  contribuir,  os  professores
acabam  tendo  que  fazer  tudo,  inclusive  funções  de  secretaria) .
(Solange Ferreira da Sileira Silveira, fl. 230). 

(...)  a estrutura é muito precária,  não há sequer serviço de limpeza,
que é feito pelos estudantes. Por exemplo, a sala dos professores não
é limpa há cerca de três meses. Tudo isso gera um grande desestímulo
entre  os  professores,  especialmente  aqueles  com  maior  formação
profissional  (com  doutorado  ou  pós-doutorado),  pois  não  há
nenhuma  criação  de  animais  ou  plantação,  não  há  nenhum
laboratório específico para aulas práticas , nem mesmo uma quadra de
esportes  para  educação  física,  sendo  utilizado  um  ginásio  coberto
cedido  pela escola municipal  José  Maria,  que  também não apresenta
condições adequadas. (Jaisson Bordignon, f. 260)
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Em que  pese  a  Reitoria  do  IFC ter  posto  em prática  algumas  ações

pontuais  –  como a  aquisição  de  alguns  livros  para  o  acervo  da  biblioteca  (fls.  471-

487),  de  material  esportivo  (fls.  491/492)  e  a  tramitação  de  processo  de  pregão

eletrônico  para  a  aquisição  de  75  computadores  para  o  IFC,  dos  quais  não  foi

especificado  quantos  serão  destinados  ao        campus       de  Abelardo  Luz   (fl.  620)  –,  tais

ações são insuficientes para sanar  todas as deficiências do  campus de Abelardo Luz,

que está muito longe de ser considerado um espaço de excelência no ensino.

Quando o MPF visitou a instituição no início do ano corrente, foram

mencionadas  pelos  professores  e  servidores  algumas  necessidades  prementes  para

aquele  campus, dentre as quais destacam-se: a)  implementos para o trator – arado,

pois,  embora  atualmente  haja  técnicos  no  campus,  faltam  equipamentos  que  esses

técnicos possam operar para as atividades práticas, de campo, a serem realizadas com

os  alunos;  b)  a  falta  de  computadores,  tanto  para  os  alunos  quanto  para  os

professores, que utilizam os notebooks pessoais para poderem trabalhar  ; c) tratando-se

de um curso técnico em agropecuária, mostra-se urgente a instalação de laboratórios

– foi dito que há laboratórios na escola estadual, mas que estes não são cedidos para

uso do IFC pelo Estado; d) contratação de um funcionário (mesmo que terceirizado)

para  realizar  a  manutenção  do  campus/serviços  gerais;  e)  instalação  de  placas  de

sinalização e de identificação visual do IFC  na ligação da rodovia estadual à estrada

de terra de acesso ao Instituto e também em pontos do trajeto nessa estrada de chão,

bem como  na  entrada  do  Instituto,  pois  a  única  identificação  do  IFC  é  um  banner

precário afixado na fachada da entrada principal do campus (fls. 798-801).

A noticiada falta de materiais e equipamentos é de tal forma gritante,

que a reitoria do IFC solicitou aos demais campi que “doassem” e “emprestassem”

materiais e equipamentos ao  campus de Abelardo Luz (fls.  933-934 e arquivos da

pasta “item a – prioridades apontadas pela direção e servidores do campus no item 6 do

relatório” da mídia eletrônica de fl. 935).

Além  disso,  não  existem  espaços  adequados  para  o  ensino,  como

laboratórios para o desenvolvimento do aprendizado prático no campo da agropecuária,

ficando  restrito  o  trabalho  docente  apenas  a  uma  formação  teórica  ,  o  que  é
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evidentemente contrário aos objetivos de um curso técnico  .

Quanto  às  demandas do ensino médio,  não existem laboratórios  de

química,  física,  informática,  quadra poliesportiva  própria  para o desenvolvimento

das  atividades  de educação física,  brinquedoteca para o recém-implantado curso de

pedagogia e uma biblioteca estruturada para uso dos servidores e discentes. 

Segundo  o  relato  dos  professores,  não  há  fotocopiadora  dentro  do

campus,  existindo  apenas  uma  impressora  para  atender  as  diversas  demandas  de

serviços e atividades dentro da unidade (f. 839).

Como  se  vê,  a  estrutura  didático-pedagógica  sofre  com  problemas

diversos  que  necessariamente  refletem  no  desenvolvimento  do  processo  de  ensino-

aprendizagem – e afetam, ao fim, os alunos da instituição.

DO DIMINUTO NÚMERO DE ESTUDANTES

Houve, ainda, no curso da apuração do caso, notícias de que o IFC em

Abelardo  Luz  possui  um  número  diminuto  de  estudantes  matriculados,  o  que  não

justificaria o valor que custa ao erário manter aquele campus em funcionamento.

A  primeira  representação  que  aportou  a  esta  Procuradoria  já

mencionava  que  o  diminuto  número  de  estudantes  matriculados  não  justificaria  o

montante de recursos públicos federais investidos em sua manutenção. Por ocasião da

primeira visita realizada pelo MPF ao  campus, verificou-se que,  em 2017, existia um

total  de  59  estudantes  matriculados  no  curso  de  Técnico  em Agropecuária  .  Naquela

ocasião, foi noticiado que seriam oferecidos três cursos de capacitação técnica (plantas

medicinais  e  aromáticas,  coral  e  música  e  agricultura  familiar)  e  que  no  segundo

semestre de 2017 seria oferecido o curso de licenciatura em pedagogia e PROEJA (fls.

155-158).

Da  mesma  forma,  os  professores  ouvidos  narraram  que,  mesmo

levando  em  consideração  que  trata-se  de  um  campus em  implantação,  a  relação

alunos/professores  é  baixa,  além  de  existir  índice  alto  de  evasão  (depoimento  de

Vanessa  Peripolli,  fls.  223-225;  Glaucia  Bethânia  Rocha  Moreira,  fls.  227/228;

Solange Ferreira da Sileira Silveira, fls. 230/231).

Após  novo  questionamento  pelo  professor  Gilian  acerca  dos  valores
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despendidos diante de baixo número de estudantes matriculados, o Ministério Público

Federal  oficiou  ao  IFC,  que  esclareceu  que  o  campus conta,  atualmente,  com  16

estudantes  efetivamente  em  curso  no  3º  ano  do  ensino  médio  concomitante;  15

estudantes  efetivamente  em  curso  no  2º  ano  do  ensino  médio  concomitante;  21

estudantes  efetivamente  em  curso  no  1º  ano  do  ensino  médio  concomitante,  35

estudantes  efetivamente  em  curso  na  licenciatura  em  pedagogia  (fls.  1127  e  1136-

1138). São, portanto, 97 estudantes matriculados.

Como  já  mencionado  alhures,  o  campus conta  com  um  total  de  20

docentes, dos quais 8 contam com titulação de doutor, 9 de mestre e 3 de especialista.

Além disso, conta com 7 servidores técnico-administrativos, dentre os quais 1 mestre e

2 especialistas.

A seguinte  tabela,  extraída  do Anexo III  da Lei  nº  12.772/2012,  que

dispõe,  dentre  outros  temas,  sobre  o  Plano  de  Carreira  e  Cargos  de  Magistério  do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, apresenta informações sobre a remuneração dos

professores:

Em um cálculo rápido, verifica-se que o campus custa mais de 100 mil

reais,  apenas  com folha  de  pagamento  de  professores,  para  um total  de  somente  97

estudantes. 

Além  disso,  como  mencionado  alhures,  o  IFC  concede  auxílio

financeiro aos servidores do campus Abelardo Luz que fazem jus ao auxílio-transporte

de  que  trata  o  Decreto  nº  2.880/1998,  cujo  valor  resulta  da  correspondência

estabelecida entre  o valor  diário  total  da despesa multiplicado por  vinte  e  dois  dias,
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observado o desconto de seis por cento do vencimento do servidor. 

Sobre os valores despendidos pelo IFC com o mencionado auxílio,  o

professor Gilian esclareceu que, no seu caso, o contrato que ele possui com a empresa

de transportes é de R$ 1.500,00 mensais, dos quais a União custeia quase R$ 1.000,00.

Verifica-se,  portanto,  que  a  União  dispendia  o  valor  mensal  aproximado  de  R$

1.000,00/servidor para, nas palavras do professor Gilian, “[o servidor] se deslocar até

um espaço que tem pouco aluno. Então, eu não entendo como que se gasta tanto, e a

relação  custo  x  benefício?  Quer  dizer,  quantos  alunos  que  eu  consigo  atender

gastando pra cada servidor  público quase R$ 1.000,00  [mensais]?”  (mídia  de  f.  958,

arquivo de vídeo “20180420_151836.mp4”, 7’47” a 9’45”).

Trata-se  de  mais  um  ponto  que  revela  os  custos  e  os  entraves

existentes com a permanência do campus Abelardo Luz do IFC no local atual.

Esses  fatos  levam  ao  questionamento  quanto  à  atual  localização  da

sede daquele campus e a uma possível mudança para área mais próxima ou com mais

fácil acesso à região urbana do município de Abelardo Luz – ou então a criação de uma

unidade  daquele  campus  nesse  novo  local  –,  como  uma  alternativa  para  que  a

instituição  alcance  um  número  maior  de  estudantes  e,  assim,  amplie  o  espectro  da

população  atendida,  sem  desamparar  os  estudantes  das  áreas  de  assentamentos  e

acampamentos da reforma agrária daquela região.

Contudo, deve ser registrar que professores ouvidos pelo MPF relatam

que,  mesmo  após  a  nomeação  das  novas  gestoras  do  campus  – após  o  afastamento

cautelar dos anteriores gestores –, estas ainda se mostram reticentes à ideia de ampliar

o  leque  de  segmentos  sociais  que  o  campus de  Abelardo  Luz  pode/deve  atender  e,

assim,  tornar  aquele  espaço  educacional  de  fato  plural  e  aberto  a  toda  a  sociedade,

insistindo também a nova gestão em manter  o foco somente nos estudantes oriundos

dos acampamentos e assentamentos comandados pelo MST.

Nesse  ponto,  o  ingresso  de  professores  notadamente  ligados  ao

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em recente concurso – em especial,

Camila Munarini e Elodir Lourenço D. Souza – parece ter fortalecido o envolvimento

institucional  do  movimento  com aquele  instituto  de  educação.  Segundo  o  Professor

Gilian, a  diretora pro tempore Ivania teria respondido ao grupo de professores, que buscava
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essa  mudança  e  pretendia  diversificar  o  atendimento  do  campus,  buscando  identificar  as

demandas da comunidade local, que “principalmente a cidade tem condições de financiar sua

educação porque os burgueses vivem lá. (…) Falou com essas palavras” (a partir de 08’32” a

9’40” do arquivo de áudio “2018420_155118” da mídia de f. 958). 

Necessário,  então,  que  o  juízo  determine  ao  IFC que  promova  medidas

concretas para uma maior inserção do restante da comunidade da região por ele atendida, em

especial,  identificando  as  demais  demandas  existentes  –  não  apenas  aquelas  dos

assentamentos e acampamentos da reforma agrária – e, se necessário, inclusive com a criação

de novos cursos e/ou a realização de aulas na área urbana do município.

DO QUADRO DE SAÚDE DOS SERVIDORES E PROFESSORES

Como decorrência  de  todas  essas  irregularidades  acima  narradas  –

aliada à ingerência do MST sobre a gestão do campus –, atualmente, diversos professores

encontram-se afastados por motivos de saúde – especialmente em virtude de quadros de

depressão – conforme denotam os atestados médicos, depoimentos e representações juntados

em fls. 1.035, 1.047, 1050, 1053-1058. 

Até mesmo professores que há pouco foram lotados no campus de Abelardo

Luz, como é o caso do Professor Gilian Evaristo França e Silva – que, espontaneamente,

optou pela permuta de vaga para aquele  campus –,  meses depois – após questionamentos

enfáticos acerca das irregularidades existentes naquela unidade do IFC – acabou acometido

por essa enfermidade.

O mesmo professor afirma que encontrou a professora Solange, que estava

no  campus no  momento do afogamento do estudante  Elias,  no banheiro  falando em

suicidar-se. Por  motivos  evidentes,  também  ela  encontra-se  afastada  para  tratamento  de

saúde,  conforme  atestado  médico  de  f.  1050.  Além deles,  também a  professora  Glaucia

Bethânia Rocha Moreira está afastada do trabalho para tratamento de quadro de depressão

(fls. 1051-1058). 

De acordo com o IFC, no momento, os seguintes professores encontram-se

afastados  por  motivo  de  saúde:  Ailton  da  Silva  Ferreira,  Amanda  Queiroz  de  Carvalho,

Glaucia Bethania Rocha Moreira, Marluse Castro Maciel e Solange da Silveira Siveira (fls.
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1127-1136). Novamente, em consulta ao sítio eletrônico do IFC de Abelardo Luz12, verifica-se

que a instituição possui em seus quadros 21 professores. Ora, o que se vê é que apenas no ano

de 2018 quase 20% do quadro de professores daquele  campus apresentaram problemas de

saúde, sendo que 4 deles apresentaram quadro de depressão. Cabe salientar que os professores

afastados para tratamento de saúde por quadros de depressão são exatamente os mesmos que

noticiaram ao MPF diversas irregularidades sobre a situação daquele campus.

Além dos professores  afastados por  motivos  de depressão,  a  situação da

estrada que eles  percorrem para chegar  ao local  de trabalho também causa problemas de

saúde. Com efeito, como já mencionado, os servidores também padecem de problemas de

saúde  física  possivelmente  relacionados  ao  trajeto  diário  de  mais  de  60  quilômetros  em

estrada de chão batido.

2 – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A Constituição Federal, em seu art. 129, tratou de dispor sobre as funções

institucionais do MINISTÉRIO PÚBLICO, incluindo nesse rol a promoção do inquérito civil

e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social (art. 129, III).

Nessa linha, o art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que

compete ao Ministério Público da União promover inquérito civil e ação civil pública para a

proteção do patrimônio público  e  social,  do meio  ambiente,  dos  bens  e  direitos  de  valor

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ainda, seu artigo 5º estabelece como suas

funções  institucionais  o  zelo  pela  observância  dos  princípios  constitucionais  relativos  à

educação (inciso II,  “d”),  a  defesa do patrimônio público (III,  “b”) e  o  zelo pelo efetivo

respeito dos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição

Federal relativos às ações e aos serviços de educação (V, “a”).

Na espécie vertente nos autos, resta evidente a presença de interesse

do Ministério  Público  Federal,  uma vez  que  busca-se  a  melhoria  na prestação do

serviço público federal de educação prestado pelo  Campus Avançado Abelardo Luz

do Instituto  Federal  Catarinense,  além da preocupação com o patrimônio  público

12 Disponível em: <http://abelardoluz.ifc.edu.br/institucional/>. Acesso em: 3 set. 2009.
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daquela instituição de ensino.

3 – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Dispõe o art. 109, I, da Constituição Federal:

Aos Juízes federais compete processar e julgar:

I -  as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho.

A competência da Justiça  Federal  para o julgamento da ação em apreço

decorre, portanto do fato de a União e de uma de suas entidades autárquicas serem rés na

presente demanda.

4 – DO DIREITO

DO DIREITO À EDUCAÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil incluiu a educação entre

os direitos fundamentais sociais previstos no artigo 6º, caput:

Art.  6º São direitos sociais a educação,  a saúde,  a alimentação,  o trabalho,  a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta
Constituição. 

Trata-se de direito subjetivo a uma prestação, assegurado a todos e efetivado

mediante  outros  dispositivos  que  garantem e conformam sua implementação.  Desta  feita,

especialmente os artigos 205 a 214 desdobram o direito à educação em outros vários preceitos

mais  específicos,  esclarecendo  de  que  forma  ele  será  efetivado,  na  forma  de  serviços

prestados pelo Poder Público.

Merece destaque o artigo 205, o qual esclarece que a educação é direito de

todos e dever do Estado e da família, e que será promovida e incentivada com a colaboração
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da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da

cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Dentre os seus princípios traçados no artigo 206, destacam-se a igualdade de

condições para o acesso e permanência na escola (I) e a garantia de padrão de qualidade (VII)

Ademais,  a  Carta  Constitucional  é  enfática  ao  afirmar  que  o  acesso  ao

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. E não poderia ser diferente, uma vez

que se trata de direito fundamental social de aplicação imediata, nos termos do artigo 5º, §1º,

da Carta Magna:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de: 
II – progressiva universalização do ensino médio gratuito;
[…]
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
[…]
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à
propriedade, nos termos seguintes: 
[…]
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação
imediata. 

Inquestionável,  assim,  a  fundamentalidade,  a  universalidade  e  a

indisponibilidade do direito à educação, porquanto expressamente relacionado como direito

social  (fundamental)  na Constituição da República,  além de possuir íntima relação com a

dignidade da pessoa humana, fundamento da República (artigo 1º, inciso II, da Constituição

Federal), já que essencial para o pleno desenvolvimento de todo ser humano.

Anote-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido cada vez

mais a exigibilidade judicial dos direitos sociais a prestações materiais por parte do Estado,

especialmente nos casos que envolvem educação, por tratar-se de política pública definida

pela própria Constituição, cuja implementação incumbe ao Poder Público.

Nesse sentido, Ingo Wolfgang Sarlet leciona:
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Já  no  que  diz  respeito  a  assim  chamada  dimensão  positiva  (prestacional)  da
dignidade  da  pessoa  humana  e  do  correlato  direito  ao  mínimo  existencial,
fortemente sedimentado, na jurisprudência do STF, o entendimento de que nesta
seara incumbe ao Estado, em primeira linha, o dever de assegurar as prestações
indispensáveis ao mínimo existencial, de tal sorte que em favor do cidadão há que
reconhecer um direito subjetivo, portanto, judicialmente exigível à satisfação das
necessidades vinculadas ao mínio existencial, e, portanto, à dignidade da pessoa
humana. Sem que se tenha aqui a pretensão de avaliar se e em que medida o STF
tem julgado de modo uniforme e mesmo coerente tais questões, o fato é que pelo
menos no que diz com o direito à saúde e o direito à educação (no caso do direito
à moradia não se registra julgado assegurando um direito subjetivo à construção
de  uma  moradia  digna  por  parte  do  Estado)  já  são  várias  as  decisões
reconhecendo um dever de prestação, inclusive em caráter originário, ou seja,
não necessariamente dependente de prévia política pública ou previsão legal.
Neste sentido, adotando linha argumentativa similiar (e em parte idêntica) a que
foi esgrimida no bojo da conhecida ADPF 45, podem ser referidas, em caráter
meramente ilustrativo,  decisões  que asseguram às crianças com menos de seis
anos de idade o acesso gratuito a creches mantidas pelo poder público, bem como,
entre outras, uma série significativa de decisões assegurando prestações na área
da saúde, relativizando, em favor da vida e da dignidade, limitações de ordem
organizacional,  orçamentária,  sem  prejuízo  dos  demais  aspectos  que  dizem
respeito ao – intenso – debate sobre a exigibilidade judicial dos direitos sociais
como direitos a prestações, que aqui não será desenvolvido”.

(...)

Considerada a diversidade e abrangência das prestações (que incluem prestações
no âmbito do direito à educação), há como afirmar que  o STF tem privilegiado
uma exegese extensiva, indo além da noção reducionista de um mínimo vital (ou
daquilo  que  também  se  designa  de  um  mínimo  existencial  fisiológico),  que
guarda  sintonia  com  a  concepção  de  um  mínimo  existencial  destinado  a
assegurar  o  pleno  desenvolvimento  da  personalidade,  de  modo  a  agregar
também  o  que  se  convencionou  denominar  de  um  mínimo  existencial
sociocultural” (Direitos,  Deveres  e  Garantias  Fundamentais.  Org.  George
Salomão Leite, Ingo Wolfgang Sarlet e Miguel Carbonell. SARLET, Ingo Wolfgang.
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de
1988: uma análise na perspectiva da jurisprudência do STF, p. 590/592) 

 

A demanda ora apresentada relaciona-se com a garantia constitucional à

oferta de educação pública federal de qualidade, e que seja acessível a todos, conforme a

capacidade  de  cada  um,  na  medida  em  que  a  atual  situação  de  precariedade  de

infraestrutura – inclusive aquela diretamente relacionada à prestação de serviço de ensino

de qualidade –, somada à distância, tem como consequência o fato de o campus avançado

do IFC em Abelardo Luz não oferecer condições minimamente adequadas para o trabalho

e estudo, além de obstar o acesso de parcela considerável da população, violando direito

fundamental garantido constitucionalmente. 
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DOS INSTITUTOS FEDERAIS

Os institutos federais são instituições que ofertam educação profissional e

tecnológica em todos os níveis e modalidades, objetivando formar profissionais qualificados

em diversos setores da economia, e com atuação voltada ao desenvolvimento socioeconômico

local, regional e nacional. Foram criados pela Lei nº 11.892/2008, sendo conceituados como

“instituições  de  educação  superior,  básica  e  profissional,  pluricurriculares  e  multicampi,

especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades

de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas

práticas pedagógicas, nos termos desta Lei”.

O  artigo  6º  da  lei  elenca  as  seguintes  finalidades  e  características  dos

institutos federai:

I  -  ofertar  educação  profissional  e  tecnológica,  em  todos  os  seus  níveis  e
modalidades,  formando  e  qualificando  cidadãos  com  vistas  na  atuação
profissional  nos  diversos  setores  da economia,  com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional;

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo  de  geração  e  adaptação  de  soluções  técnicas  e  tecnológicas  às
demandas sociais e peculiaridades regionais;

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros
de pessoal e os recursos de gestão

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento
dos  arranjos  produtivos,  sociais  e  culturais  locais,  identificados  com base  no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural
no âmbito de atuação do Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências,  em
geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de
espírito crítico, voltado à investigação empírica; 

VI  -  qualificar-se  como  centro  de  referência  no  apoio  à  oferta  do  ensino  de
ciências  nas  instituições  públicas  de  ensino,  oferecendo capacitação técnica  e
atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;

VIII  -  realizar  e  estimular  a  pesquisa  aplicada,  a  produção  cultural,  o
empreendedorismo,  o  cooperativismo  e  o  desenvolvimento  científico  e
tecnológico;

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
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Como se percebe, os institutos federais são instituições criadas com vistas a

relacionar-se com a pluralidade da comunidade de seu entorno, de sua área de abrangência e

atuação,  uma  vez  que  visa  formar  profissionais  capacitados  por  meio  da  articulação  do

conhecimento técnico com vistas ao desenvolvimento socioeconômico e cultural vinculado à

demanda e peculiaridades regionais. Para que tais objetivos sejam minimamente atingidos,

por óbvio, a instituição deve apresentar um patamar mínimo de qualidade de infraestrutura.

No caso versado nos autos, portanto, está amplamente demonstrado que a

infraestrutura  do  campus avançado  do  IFC  em  Abelardo  Luz  não  apresenta  condições

mínimas de qualidade,  o que não condiz com o que se espera de uma instituição pública

federal de ensino, não se coaduna com o que estabelece da legislação e tampouco com o que

se observa nos demais campus da mesma instituição.

5 – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

Em razão do narrado acima, torna-se inequívoca a necessidade de proferir

decisão  a  garantir  seja  imediatamente  cessada  a continuidade  de  lesão  aos  servidores,

professores e  alunos afetados.  Com efeito,  a  medida judicial  se revela  como necessária à

garantia de respeito às normas legais vigentes, harmonizando a ordem jurídica e social que

foram ofendidas pelas atividades ilícitas praticadas.

No caso em tela, encontram-se presentes os requisitos para a concessão de

tutela  provisória  de  urgência,  quais  seja,  a  probabilidade  do  direito  e  o  perigo  de

(continuidade de)  dano,  consoante demonstrado na descrição dos  fatos  e do direito,  nos

termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O primeiro dos requisitos, resta evidenciado não apenas por todo o acima

exposto – porquanto restou amplamente comprovado que o Instituto Federal Catarinense e a

União afrontam à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional, em especial à Lei nº

11.892/2008,  primeiro,  ao  proceder  à  instalação  de  um  Instituto  Federal  de  forma

improvisada, sem o mínimo de planejamento, em local isolado e de difícil acesso, desprovida

de estrutura adequada para abrigar uma instituição de ensino dessa natureza; segundo, por não
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envidar os esforços necessários para alterar esse quadro, tornando a infraestrutura do campus

Abelardo Luz adequada às finalidades às quais se destina –, mas também pelos documentos

que instruem a inicial e pelo já narrado e elementos juntados nas ações de improbidade e

cautelar relacionadas.  Assim, a probabilidade do direito é mais do que evidente, visto que a

presente ação civil pública visa, tão somente, o cumprimento da Constituição Federal e da

legislação educacional.

Pelos mesmos motivos, o perigo de dano está demonstrado. Com efeito, a

continuar  a  situação do  campus  como se encontra  atualmente,  tem-se a  continuidade dos

graves problemas acima relacionados,  que vêm causando sérios prejuízos,  não apenas aos

professores, servidores e estudantes daquele campus, mas também ao restante da comunidade

da região que poderia/deveria também estar sendo atendida pelo Instituto Federal. Cumpre

destacar  que trata-se de região de clara  vocação agrícola,  que,  além dos assentamentos  e

acampamentos  da  reforma  agrária,  também abrange  diversos  outros  pequenos  produtores

rurais – muitos deles constituídos exclusivamente por núcleos familiares –, além de muitas

pessoas que residem na cidade e que teriam interesse em frequentar, por exemplo, os cursos

técnicos  do  instituto,  melhor  qualificando-se  para  o  trabalho/prestação  de  serviço  na

agropecuária, tanto aos pequenos produtores, quanto ao agronegócio da região.

Sobre os requisitos necessários ao deferimento das medidas ora requeridas,

o magistério de Fredie Didier Jr. et al.13:

Inicialmente,  é  necessária  a  verossimilhança  fática,  com a  constatação de  que  há  um
considerável grau de plausabilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. È
preciso  que  se  visualize,  nessa  narrativa,  uma  verdade  provável  sobre  os  fatos,
independentemente da produção de provas.

Junto a isso, deve haver uma plausabilidade jurídica, com a verificação de que é provável a
subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.

Dessa  forma,  não  parece  haver  dúvidas  de  que  restam configurados  os

elementos  necessários  à  concessão  da  tutela  antecipada,  razão  pela  qual  solicita-se  a

antecipação do provimento final de mérito, nos termos dos pedidos a seguir deduzidos.

13 DIDIER JR., Fredie et al..  Curso de direito processual civil. Vol. 2. 11 ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p.
608-609.
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6 – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu órgão

signatário,  requer  o recebimento da presente ação e  dos documentos que a  instruem, e  o

deferimento dos seguintes pedidos:

1) a citação dos requeridos acima qualificadas para, querendo, contestarem

a presente ação, sob pena de revelia;

2) a concessão de tutela de urgência antecipada, para o fim de determinar

que:

2.1) em relação à estrada de acesso ao campus:

a)  aos  réus  União  e  Município  de  Abelardo  Luz,  que  realizem

manutenções  periódicas  na  estrada,  de  forma  a  manter  a  rodovia  que  dá  acesso  ao

campus avançado do IFC de Abelardo Luz em condições adequadas de trafegabilidade;

b) ao município de Abelardo Luz/SC, que implante linha de transporte

público urbano que atenda à instituição federal de ensino em horários adequados aos

períodos de aula e de trabalho dos professores e demais servidores;

c) à União e ao município de Abelardo Luz, que, no prazo de 180 dias,

concluam os procedimentos necessários e deem início às obras de restauração daquela

via, concluindo-a em no máximo um ano a partir do início das obras;

b)  subsidiariamente  ,  caso se afirme ou constate  a  impossibilidade de

implementação  destas  medidas,  em  especial  a  pavimentação  asfáltica  da  via,  e

daquelas referidas nos demais tópicos – anteriores e seguintes –, e não havendo outra

possibilidade para sanar  as graves  irregularidades  apontadas,  determinar  à  União,  ao

IFC e ao município de Abelardo Luz que procedam à transferência da sede do campus

avançado em Abelardo Luz para outra área do município que apresente fácil acesso e

seja  atendida  por  linha  regular  de  transporte  coletivo,  caso  o  local  escolhido  seja

distante da região urbana do município, ou   determine à União e ao IFC a transferência

da  estrutura  desse  campus  avançado  para  o  campus  de  Concórdia,  ao  qual  está

atualmente vinculado administrativamente;

2.2) em relação à limpeza  :

a) ao IFC, que se abstenha de fazer com que os estudantes, professores
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e demais servidores realizem atividades de conservação e limpeza das instalações do

campus Abelardo Luz – à exceção, quanto aos primeiros, das atividades de limpeza e

conservação dos dormitórios/alojamentos por eles utilizados;

b)  ao IFC que,  em prazo razoável  a  ser  fixado pelo juízo,  proceda à

contratação  de  postos  de  trabalho  suficientes  à  adequada  limpeza  e  conservação  do

local,  segundo  os  parâmetros  usualmente  utilizados  pela  Administração  Pública

Federal nesse tipo de terceirização;

2.3) em relação à estrutura geral dos prédios e do       campus  :

a)  ao  IFC,  que  providencie  a  correção,  às  expensas  da  empreiteira

contratada, dos problemas construtivos existentes no novo prédio de salas de aula do

campus;

b) ao IFC, que providencie a adequação da estrutura do auditório;

c)  ao  IFC,  que  proveja  condições  adequadas  de  armazenagem  de

alimentos, produtos de limpeza e demais materiais, bem como proceda à armazenagem

de botijões de gás em local adequado;

d)  ao  IFC,  que  providencie  a  instalação  de  luzes  de  emergência  no

campus;

e)  ao  município  de  Abelardo  Luz/SC,  que  providencie,  com  a

periodicidade adequada, o recolhimento dos resíduos sólidos produzidos no campus do

IFC;

2.4) em relação ao pernoite dos estudantes  :

a) ao IFC, que providencie a contratação emergencial de servidores –

ou  funcionários  terceirizados  –  em  quantitativo  adequado,  para  atuarem  como

“Assistentes de Alunos” no campus do IFC de Abelardo Luz;

b)  à  União  e  ao  IFC,  que  provejam  condições  adequadas  para  o

pernoite de estudantes, em especial para aquelas que sejam mães e necessitem residir

no campus com seus filhos, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

b.1)  construção  de  alojamento  estudantil  em  separado  do  bloco

administrativo;

b.2) separação de estudantes adolescentes dos adultos (maiores de
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18 anos);

b.3)  construção  de  banheiros  ou  vestiários  para  os  estudantes

alojados  na  instituição,  em  separado  dos  banheiros  utilizados

pelos servidores do campus;

b.4) construção de banheiro adequado à higienização das crianças,

filhos e filhas das estudantes alojadas no campus;

2.5) em relação ao fornecimento de água  :

a) ao IFC, que proceda à manutenção e limpeza do reservatório onde

hoje  é  armazenada  a  água  consumida  no  campus  de  Abelardo  Luz,  inclusive  com a

instalação de tampa adequada – ou substituição do reservatório, caso não seja possível

sua adequação;

b) à União e ao IFC, que adote as medidas adequadas – se necessário,

por meio da contratação de fornecimento de água por meio de caminhões-pipa – para

que  não  haja  solução  de  continuidade  no  abastecimento  de  água  nas  instalações  do

campus Abelardo Luz;

c) à União e ao IFC que, em prazo a ser fixado pelo juízo, proceda à

conclusão da perfuração de novo poço artesiano para atender às demandas de consumo

do  campus  de  Abelardo  Luz,  em  local  que  não  seja  ponto  de  escoamento  de

agrotóxicos dos lotes vizinhos ao campus;

2.6) em relação à dominialidade da sede do campus:

a)  à  União  e  ao  IFC  que,  no  prazo  razoável  de  90  (noventa)  dias,

concluam  o  procedimento  instaurado  na  Câmara  de  Conciliação  e  Arbitragem  da

Administração Federal;

b)  esgotado  o  prazo  sem  uma  solução  conciliatória,  que  seja

determinada à União e ao IFC que procedam à regularização do domínio da área em

que está situado o campus do IFC em Abelardo Luz;

2.8) em relação à falta de estrutura de ensino, seja determinado:

a) à União e ao IFC, disponibilizar máquinas e implementos agrícolas, além

de instalar brinquedoteca e os laboratórios necessários à realização das atividades de ensino,

em especial das práticas dos cursos agropecuários;
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b)  ao  IFC,  a  nomeação  de  servidor  –  ou  contratação  de  funcionário

terceirizado – para realizar as atividades de manutenção do campus;

c)  ao IFC,  a  instalação de placas  de identificação visual  do Instituto no

percurso da estrada que dá acesso ao campus;

d) ao IFC, a adequação da estrutura e do acervo da biblioteca;

e)  ao  IFC,  a  aquisição  dos  demais  equipamentos  necessários  (em

especial computadores e copiadoras), em quantitativo adequado;

f)  ao  IFC  e  à  União,  a  construção  de  salas  de  aula  em  número

adequado à oferta de cursos, em especial para as novas turmas do curso de Pedagogia;

2.9) em relação ao diminuto número de estudantes:

a) que o IFC promova medidas concretas para uma maior inserção do

restante  da  comunidade  da  região  por  ele  atendida,  em  especial,  identificando  as

demais  demandas  existentes  –  que  não  apenas  aquelas  dos  assentamentos  e

acampamentos da reforma agrária – e, se necessário, inclusive com a criação de novos

cursos e/ou a realização de aulas, também, na área urbana do município;

2.10) em relação ao quadro de saúde dos servidores e professores  :

a)  ao  IFC  que  –  diante  da  excepcionalidade  da  localização  daquele

campus  –  forneça,  às  suas  exclusivas  expensas,  transporte  adequado  para  todos  os

professores, servidores e estudantes que residam na cidade, no trajeto cidade-campus e

vice-versa;

b) que o IFC propicie condições adequadas e salubres de trabalho para

todos os professores e servidores lotados e em exercício no campus de Abelardo Luz,

adequando o quantitativo de professores e servidores ao que determina a legislação.

3) ao final, mediante sentença, seja confirmada a tutela de urgência

antecipada eventualmente deferida,  tornando definitivos todos provimentos relativos

ao  item 2,  com a  condenação  dos  réus às  obrigações  requeridas  nos  pleitos  acima

listados;

4) Provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito,
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ-SC

GABINETE 2º OFÍCIO

em especial, mediante prova documental e oitiva de testemunhas  , a serem individualizadas no

momento processual adequado (art. 357, 4º, do CPC);

5)  Requer,  ainda,  seja  designada  audiência de conciliação  ,  para  a qual  se

requer seja autorizada a participação de representantes dos professores e dos servidores e de

entidades ligadas à agropecuária do município de Abelardo Luz (a serem trazidos pelo MPF),

e, também, de representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
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