Em todo o país, universidades
são alvo de ações policiais e
da Justiça Eleitoral
Manifestações em defesa da democracia e contra o fascismo
estão sendo interpretados como propaganda eleitoral negativa a
candidato de ultradireita
Nas últimas 72 horas, universidades e sindicatos de docentes,
em todo o país, sofreram com ações de policiais e da Justiça
Eleitoral. Foram casos coação e perseguição por atividades em
defesa da democracia. Até o momento, a reportagem apurou que,
em todo Brasil, 18 instituições de ensino e ao menos três
sindicatos de docentes foram censurados ou sofreram alguma
coação pela Justiça Eleitoral.
Em sua maioria, as decisões judiciais sustentam que estariam
coibindo supostas infrações à legislação eleitoral. Contudo,
em todos os casos tratavam-se de manifestações em defesa da
democracia e contra o fascismo, que estão sendo interpretados
como propaganda eleitoral negativa a candidato de
ultradireita. Há relatos de que debates e aulas sobre esses
temas foram proibidos.
No Rio de Janeiro, após a ação dos fiscais do TRE e polícia
federal na Universidade Federal Fluminense (UFF), os
estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
penduraram uma faixa “Direito UERJ Antifacista” em apoio à
comunidade da UFF e em repúdio aos atos autoritários impostos
em todo o país. No dia seguinte, segundo informou o DCE da
Uerj, a PM foi ao campus com o intuito de retirar a faixa do
Direito contra o fascismo. No entanto, a Administração Central
apontou a falta de mandado de busca.
Na quinta (25), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seção
do Estado do Rio de Janeiro, em nota, “manifestou repúdio
diante de recentes decisões da Justiça Eleitoral que tentam
censurar a liberdade de expressão de estudantes e professores

das faculdades de Direito, que, como todos os cidadãos, têm o
direito constitucional de se manifestar politicamente. A
manifestação livre, não alinhada a candidatos e partidos, não
pode ser confundida com propaganda eleitoral”. Hoje, sextafeira (26), ocorrerá uma manifestação em frente ao TRE do Rio,
às 15h, contra a censura no estado e em todo o país.
Na Paraíba, fiscais sem documentos oficiais, apenas com a
jaqueta do TRE, intimidaram professores da Universidade
Estadual da Paraíba (Uepb), com a alegação de que os conteúdos
que estão sendo abordados em sala de aula atingem a moral de
algum grupo ou que seriam doutrinação política. Em uma das
“batidas”, eles interromperam uma atividade acadêmica para
registrar o nome da professora, o título do filme que estava
sendo exibido e o nome da disciplina que estava sendo
ministrada.
“Eles são fiscais da propaganda eleitoral e estar em sala de
aula exibindo um vídeo, debatendo algum assunto, trocando
ideias ou debatendo algum texto não tem nada a ver com
propaganda eleitoral, não pode ser caracterizado, em hipótese
alguma, como propaganda eleitoral, muito menos irregular.
Trata-se de um debate acadêmico no espaço da Universidade”,
diz a nota publicada pelo reitor da Uepb.
Na quinta (25), a seção sindical do ANDES-SN em Campina Grande
(ADUFCG) sofreu uma ação da Polícia Federal. Com um mandado de
busca e apreensão, os policiais apanharam um panfleto da
entidade: “Manifesto em defesa da democracia e da universidade
pública”. Além do material, foram levados os HDS dos
computadores da entidade.
A Universidade Federal de São João Del Rei (MG) recebeu, na
quarta-feira (24), um mandado de notificação, emitido pelo
TRE, ordenando a retirada do ar de uma nota assinada pela
reitoria. O texto era a favor dos princípios democráticos e
contra a violência nas eleições presidenciais de 2018.
Na Universidade do Estado do Pará (Uepa), no dia 24, a polícia
entrou na sala de aula do campus em Igarapé-Açú e coagiu
professor Mário Brasil a prestar esclarecimentos na delegacia
sobre o conteúdo da sua aula. O professor se recusou e

informou que somente compareceria acompanhado do seu sindicato
e advogados. Os policiais desistiram da ação.
Na quinta-feira (25), estudantes, docentes e técnicos do
campus Serrinha da Universidade do Estado da Bahia (Uneb),
foram surpreendidos com notas divulgadas em rádios do
município e em redes sociais, que desqualificavam a Uneb
enquanto espaço acadêmico. Imagens de estudantes e informações
sobre eventos foram manipuladas para insinuar que a
universidade seria um espaço de “desrespeito à moral e aos
bons costumes”. Ao procurar o Ministério Público, o gestor da
unidade acadêmica foi surpreendido com a notificação de
suposto crime eleitoral e improbidade administrativa.
Sindicatos ameaçados
Após a ação da Polícia Federal na Associação dos Docentes da
Universidade Federal de Campina Grande (Adufcg – Seção
Sindical do ANDES-SN), na manhã de quinta (25), para recolher
panfletos em defesa da democracia, outro sindicato foi
invadido de tarde. O caso aconteceu na sede regional do
Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de
Janeiro (SEPE-RJ) em Campos dos Goytacazes, na região dos
Lagos. O TRE-RJ levava um mandado de busca e apreensão de
materiais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação (CNTE), que compara propostas para educação dos dois
candidatos à presidência.
Palestras canceladas
Na terça (23), a Justiça Eleitoral proibiu o evento público
denominado “Contra o Fascismo. Pela democracia”, programado
para ocorrer na quinta-feira (25), na UFRGS. A decisão,
assinada pelo juiz auxiliar Rômulo Pizzolatti, do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado (TRE-RS), responde a pedido de
deputados de direita. Os organizadores, entre eles o exgovernador do estado, Tarso Genro, remarcaram o evento para o
lado de fora da universidade e criticaram a medida.
O mesmo aconteceu na Universidade Federal de Grande Dourados
(UFGD), Mato Grosso do Sul, onde a reitoria da instituição
recebeu notificação do TRE-MS na qual proibia a realização de
aula pública, na quinta (25), com o nome “Esmagar o fascismo”.

Policiais federais foram acionados para cumprir a notificação
judicial.
Na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), o
professor Ilidio Roda Neves, relatou a dificuldade da
realização da aula pública “A importância da democracia e da
Constituição Cidadã de 1988”, realizada nessa quinta (25).
“Nos ameaçaram, tentaram nos censurar com mandados, mas foi
tudo em vão. Ontem a UFMS-Cpan fez bonito, mostrou o que é uma
Universidade. Falamos sobre democracia, tivemos uma aula de
cidadania do mais alto nível! Mesmo sob ameaças e com câmeras
de vídeo acompanhando cada um dos nossos passos não
esmorecemos. Ontem, fizemos história! Viva a democracia!”,
escreveu em sua página do Facebook, Ilidio Roda Neves, docente
da UFMS.
Em Macaé (RJ), estudantes das universidades federais do Rio de
Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) que organizam uma assembleia
contra o fascismo denunciaram ter sido alvo de intimidação por
parte de fiscais.
Violência
Na Universidade Federal da Bahia (Ufba), Denise Carrascosa
professora do Instituto de Letras foi ameaçada no saguão do
Instituto: “Professora, depois do dia 28, a senhora vai ver”.
A reitoria emitiu um comunicado contra o caso e disponibilizou
sua Coordenação de Segurança, que está utilizando todos os
meios para identificar o agressor. Além de acompanhar a
realização de Boletim de Ocorrência, dando todo apoio à
docente.
Na região Sul, em Foz do Iguaçu (PR), o docente Jocenilson
Ribeiro Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(Unila) sofreu uma grave ameaça. Dentro de sua sala, na quarta
(24) encontrou, sobre sua mesa, um bilhete ao lado de um pão
seco e capins, onde estava escrito “Real Academia de Letras
Socialistas AH = o alemão”.
O ANDES-SN repudia todas as ameaças e as agressões que veem
sendo praticadas contra universidades, professores, alunos e
espaços escolares e de educação. Assim como repudia as ações
contra as entidades sindicais representantes dos docentes. O

ANDES-SN defende a democracia e a universidade pública e se
soma àqueles que estão na luta contra o fascismo. Para a
direção do Sindicato Nacional a universidade tem que ter seus
espaços respeitados. Para o ANDES-SN é fundamental que a
comunidade acadêmica se una em defesa da universidade, do
livre debate de ideias, da crítica e da reflexão.
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