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Exmo. Sr. Dr. Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Junior  
DD. Procurador-Chefe 
Procuradoria da República em Pernambuco  
Ministério Público Federal 
Recife/PE 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 
PERNAMBUCO – ADUFERPE - Seção Sindical do ANDES – Sindicato Nacional, 
entidade de representação regularmente constituída inscrita no CNPJ sob o n. 
08.962.029/0001-66, com endereço eletrônico secretaria@aduferpe.org.br e sede 
em Recife/PE, na Rua Manuel de Medeiros, s/n°, Dois Irmãos, CEP 52171-900, 
neste ato representado por sua Presidente ERIKA SURUAGY ASSIS DE 
FIGUEIREDO, brasileira, casada, servidora pública federal, CPF/MF sob o nº 
020.684.404-23, residente e domiciliada nesta cidade, vem à presença de Vossa 
Excelência apresentar 
 

DENÚNCIA 
 
em face do MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Sr. ABRAHAM BRAGANÇA 
DE VASCONCELLOS WEINTRAUB (doravante Senhor Ministro), com endereço na 
Esplanada dos Ministérios Bloco L - Ed. Sede e Anexos, CEP 70.047- 900 - 
Brasília/DF, pelas razões a seguir expostas. 

 
FATOS: SÍNTESE DA DENÚNCIA 
 
Primeiramente, impende informar que a denunciante é 

entidade sindical representativa da categoria dos docentes da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco - UFRPE, na forma do art. 37, VI, da CF e do art. 240 do RJU. 
Nesse viés, o art. 8º, III, da CF autoriza sua atuação na “defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas”. 

 
Dito isso, a presente petição tem por objetivo a apuração 

de possível conduta irregular do Senhor Ministro de Estado da Educação, em razão 
de três recentes declarações deste, no exercício da atividade ministerial, as quais 
foram recebidas como ofensivas por todos os integrantes das Universidades 
Federais nacionais, a saber: 

 
1) A primeira declaração é a entrevista concedida pelo Senhor 

http://www.aduferpe.org.br/
mailto:secretaria@aduferpe.org.br
mailto:secretaria@aduferpe.com
mailto:secretaria@aduferpe.org.br


 
 

Ensino Público e Gratuito. Direito de Todos, Dever do Estado. 
 

Rua Manoel de Medeiros, s/n – CEP 52171-900 Dois Irmãos – Recife/PE 
CNPJ – 08.962.029/0001-66 Fones (81) 3442-1139 (81) 3269-4142 

End. Eletrônico: www.aduferpe.org.br E-mail: secretaria@aduferpe.org.br 
secretaria@aduferpe.com 

2 
 

Ministro no dia 21/11/2019 ao programa “7 minutos com a verdade”, 
da TV Jornal da Cidade Online 
(https://www.youtube.com/watch?v=Ah95ofO149g), na qual fez 
considerações a propósito do conteúdo da autonomia das 
Universidades Federais, além de promover imputação de “crimes de 
produção de drogas” e “plantação de ervas para produção de 
drogas” no âmbito das Instituições Federais de Ensino Superior. 
 
2) A segunda e a terceira ocorreram no dia 22/11/2019, data em 
que o Senhor Ministro postou (tornou público) em sua conta pessoal 
da rede social twitter, (www.twitter.com/AbrahamWeint) dois “tuites” 
sobre o tema da entrevista realizada no dia anterior: “drogas 
sintéticas” e “plantações de maconha”. 
 

No intuito de melhor aclarar a presente denúncia, os fatos 
ora relatados estão divididos em partes diferentes: a entrevista do Senhor Ministro e 
seus “tuites”, conforme segue. 
 

Da Primeira Manifestação – Entrevista concedida ao Jornal da Cidade Online 
 

Na entrevista concedida ao programa “7 minutos com a 
verdade”, da TV Jornal da Cidade Online 5, em 21/11/2019, o Senhor Ministro 
expressamente aponta: 

 
“... Como você se livra desta doutrinação? Eu acho que é diminuindo o poder 
absoluto e hegemônico que hoje têm essas madraças de doutrinação que são as 
universidades federais. É.... Foi criado uma falácia de que as universidades federais 
precisam ter autonomia. Justo! Autonomia de pesquisa, autonomia de ensino... Só 
que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então, o que você 
tem? Você tem plantações de maconha ... você tem plantações extensivas de 
maconha em algumas universidades. A ponto de ter borrifador de agrotóxico. Porque 
... orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil, mas na 
maconha deles querem tudo o que a tecnologia tem à disposição. Ou coisas piores, 
né...Você pega laboratórios de Química .... Faculdades de Química não eram 
centros de doutrinação. E desenvolveram laboratórios de drogas sintéticas ... de 
metanfetamina... Porque a polícia não pode entrar nos campi. Então, o desafio é 
esse. Foi criado uma estrutura muito bem pensada durante muito tempo. E a 
verdade é que a gente aterrissou aqui há um ano ... nem um ano ainda... E estamos 
descobrindo um monte de detalhes. Cada enxadada é uma minhoca, Camila... ”. 
 

Da segunda manifestação por meio de postagens no Twitter 
 

Por decorrência do impacto que a entrevista acima 
obteve, no dia seguinte (22/11/19) o Senhor Ministro tentou justificar (e/ou validar) 
sua fala, via postagem, em sua conta no Twitter (www.twitter.com/AbrahamWeint), 
através de dois “tuites” distintos: o primeiro sobre “plantações de maconha” e o 
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segundo sobre “drogas sintéticas”. 
 

Referidas postagens, emitidas pelo Senhor Ministro, que 
fazem menção à prática de delitos nas universidades federais, são de casos, 
respectivamente, de 2017 e de maio deste ano de 2019, e que vinculam a UnB 
(Universidade de Brasília) e a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). 
Ambos os casos, objetos das manifestações do Senhor Ministro, já foram apurados 
pelas autoridades policiais, bem como devidamente debelados por suas reitorias e 
não servem de exemplo negativo para as instituições, conforme até indicado pela 
imprensa. 

 
Ora, os episódios mencionados pelo Senhor Ministro nos 

Estado de MG e do DF não corroboram qualquer acusação às Universidades 
Federais sobre produção de maconha. Tampouco, ademais, de forma extensiva, 
servem de imputação a qualquer agente público, estudante ou membro da 
comunidade acadêmica destas universidades e de qualquer outra Instituição 
Federal de Ensino Superior no Brasil. 

 
É de se frisar que o Senhor Ministro, no primeiro “tuite” 

realizado, postou um vídeo sobre uma operação policial que resultou na detenção de 
três estudantes, dois deles, da UnB. Por meio dele, percebe-se que a intenção da 
postagem é corroborar o seguinte trecho da entrevista concedida no dia anterior. 
Observe-se: 

 
“Você tem plantações extensivas, e não três pés de 
maconha, mas plantações extensivas de maconha em 
algumas universidades. A ponto de ter borrifador de 
agrotóxico. Porque orgânico é bom contra a soja, para não 
ter agroindústria no Brasil, e para a maconha deles 
querem tudo que é tecnologia à disposição”. 
 

Contudo, a reportagem – a operação policial – referida 
pelo Senhor Ministro, realizada em 2017, afirmava que as plantas haviam sido 
encontradas em terreno que pretensamente pertenceria à UnB. Ocorreu, no entanto, 
que o Senhor Ministro não mencionou que a investigação policial demonstrou, 
posteriormente, que a plantação NÃO estava em área da universidade. Ademais, 
também não mencionou o Senhor Ministro que os jovens NÃO foram condenados, 
ao passo que, inclusive, um dos processos foi extinto por ausência de provas e, 
ainda, que o Ministério Público ofereceu aos dois estudantes da UnB acordo, tendo 
em conta a identificação de infrações de pequeno potencial ofensivo. 
 

Na outra manifestação (“tuite”), o Senhor Ministro 
registrou a expressão “drogas sintéticas na UFMG” e indicou o seguinte link: 
https://noticias.r7.com/minas -gerais/policia-apura-se-insumos-daufmg- sao-usados-
para-fabricar-drogas-23052019?amp. A reportagem citada, de maio de 2019, trazia 
informações sobre uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais acerca de 
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determinados estudantes que teriam usado insumos da instituição de ensino para 
fabricar e vender drogas. 

 
Todavia, se o Senhor Ministro tivesse realmente analisado 

o caso em questão, teria vislumbrado que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 
decisão datada de outubro deste ano, expressamente consignou em sua decisão 
que os três condenados no caso NÃO TINHAM VÍNCULO FORMAL COM A 
INSTITUIÇÃO. Além disso, também consignou o Tribunal que não havia provas de 
que a direção da faculdade tivesse sido comunicada da ocorrência. 
 

Para mais, a Reitoria da UFMG informou que, conforme 
comprovado na Justiça, os indiciados não eram estudantes ou servidores da 
Universidade e que "não há indícios ou qualquer prova de que laboratórios de 
química foram utilizados para fabricação de drogas". Em nota, o Conselho 
Universitário afirma não pactuar com práticas ilegais e reafirma a disposição de 
cooperar com as autoridades competentes. 

 
Assim sendo, o Denunciado, o Senhor Ministro da 

Educação, aparentemente sem qualquer substrato fático verídico ou elemento 
mínimo de convicção probatória, em sua entrevista (primeira manifestação) imputou 
genericamente, ou seja, à toda comunidade acadêmica das Universidades 
Federais brasileiras, dirigentes, técnicos administrativos e docentes, a pretensa 
prática de graves delitos, relacionados, em última análise, inclusive à conivência em 
relação ao tráfico de entorpecentes. 
 

Pois, em seu twitter, o Senhor Ministro apresentou 
reportagens com a pretensão de sustentar o conteúdo de sua entrevista. No entanto, 
mais do que rapidamente, as próprias Universidades, a imprensa e a comunidade – 
ao apresentar os casos tais como efetivamente se deram e foram analisados, 
julgados e concluídos pelas autoridades competentes – acabaram por demonstrar 
que os “tuites” do Denunciado não poderiam ser considerados como prova alguma 
de qualquer prática delituosa no âmbito das Universidades indicadas. E mesmo que 
o fosse, admitindo para efeito de raciocínio, não poderia ter sido atribuída a todas as 
Universidades brasileiras, quiçá à comunidade acadêmica em geral. 
 

Bem ao contrário, aliás, se devidamente analisados, os 
casos indicados demonstram a ausência de qualquer responsabilidade por parte das 
Instituições de Ensino e de toda a sua comunidade. Mais do que isso, demonstram a 
efetiva ação dos dirigentes destas Instituições no sentido de reprimir a prática de 
qualquer ato irregular em seu âmbito. 
 

Pois, se efetivamente os “tuites” do Senhor Ministro, ao 
indicarem casos da UnB e UFMG, tenham se prestado a tornar específica a 
acusação que havia sido dada na entrevista de que as Universidades Federais 
brasileiras tornaram-se produtoras de drogas ilícitas, estes fatos deveriam, desde 
quando conhecidos (ao menos portanto desde a época das entrevistas que foram 
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veiculadas) ser devidamente apurados, dando-se aos envolvidos o direito ao 
contraditório, para que, então, se fosse o caso, fossem tomadas providências oficiais 
a respeito. O que não se podia esperar, afinal, é que estas imputações surgissem no 
bojo de um debate público e midiático, em que, aparentemente, as Universidades 
Federais e seus dirigentes foram, no mínimo, detratados.  

 
 

CONCLUSÕES 
 
 
Tendo em vista que as acusações e imputações feitas 

pelo Ministro de Estado da Educação, indistintamente, atacam às Universidades 
Federais, além de toda comunidade acadêmica (alunos, dirigentes, técnicos 
administrativos e docentes), em especial, no que diz à práticas criminosas de 
produção e, por consequência e em última análise, à conivência com a prática de 
tráfico de substâncias ilícitas, alegações tais não provadas, fato tal que repercute em 
todo território nacional, gerando possíveis consequências civis e criminais em 
desfavor do Senhor Ministro, requer a Denunciante a atuação deste Ministério 
Público Federal para apurar a conduta do Ministro de Estado da Educação, a 
fim de adotar as medidas legais cabíveis, especialmente judiciais. 

 
Nesses termos, pede deferimento. 
 

Recife, 18 de dezembro de 2019. 
 

 
 

____________________________________ 
                                                    ERIKA SURUAGY ASSIS DE FIGUEIREDO                       

                                                      Presidenta 
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