
 

NOTA DA ABJD EM APOIO AOS PROFESSORES CONTRA O ABUSO DE PODER NA UFC 

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - ABJD e seu Núcleo no Estado do Ceará 

vêm, por meio desta, manifestar a mais irrestrita solidariedade política e jurídica aos 

professores Cynara Mariano, Newton Albuquerque, Beatriz Xavier, Gustavo Cabral e Felipe 

Albuquerque, todos vinculados à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

diante das graves denúncias de assédio moral, transgressão de suas prerrogativas funcionais e 

violação de seus direitos fundamentais pelo Diretor da Faculdade de Direito, Maurício 

Benevides e o Reitor da mesma Universidade, Cândido Albuquerque. 

Há tempos, o reitor Cândido Albuquerque, imposto à UFC pelo governo Bolsonaro, conduz-se à 

frente da instituição pública UFC de maneira inadequada, antirrepublicana e personalista, 

confundido o múnus público do cargo com sua própria pessoa, ferindo os princípios 

estruturantes constitucionais que devem reger a Administração Pública, mormente em relação 

à conduta que deve reger a comunidade acadêmica em seu ethos  marcado pela convivência 

plural, diversa, com distintas concepções de mundo. 

Desta feita, a alegativa utilizada para a perseguição foi a presumida “quebra de hierarquia”, a 

“publicidade dada aos atos administrativos” do Diretor Maurício Benevides, haja vista que 

este, passando por cima de determinação do Consuni, quis impor o cumprimento das 

atividades remotas à Faculdade de Direito via portaria. 

 A reclamação feita ao MPF, um direito constitucional de qualquer cidadão ou cidadã 

brasileira, foi o mote para a articulação de um “blitzkrieg” de iniciativas ilegais, 

inconstitucionais contra os referidos professores com instauração direta de processos 

administrativos, ações na justiça e abertura de sindicâncias. Tudo com o fito de intimidar e 

calar os professores em um exercício abusivo do poder com fins políticos e ideológicos. 

Para nós da ABJD, nascida do ímpeto do combate à discricionariedade, ao arbítrio que se 

abateu sobre o Brasil e seu povo, é uma obrigação nos somarmos a todos aqueles que lutam 

pela democracia, que sofrem injustiças e arbitrariedades. Ainda mais quando os abusos e 

gravíssimas transgressões à Constituição, às liberdades públicas e ao valor estratégico das 

universidades públicas e sua reflexão para o país demonstram-se verdadeiro vilipêndio contra 

estes valores e as pessoas que se dispõe publicamente a empunhá-los. 

A ABJD, por fim, reitera seu irrestrito apoio aos professores perseguidos, na luta em defesa do 

Estado de Direito, das garantias constitucionais, da autonomia universitária, da liberdade de 

cátedra e da democracia! 
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