Brasil, 19 de junho de 2020.

Para:
V. Exª. Darío Montoya Mejía
Embaixador da Colômbia no Brasil
V. Ex.ª Alejandro Arias Zarzuela
Embaixador da República Dominicana no Brasil
V. Exª.
Embaixador da Equador no Brasil
V. Exª
Embaixador do Haiti no Brasil
V. Exª.
Embaixador do Panamá no Brasil
V. Exª.
Embaixador das Filipinas no Brasil
V. Exª.
Embaixador do Suriname no Brasil
V. Exª.
Embaixador de Trindade e Tobago no Brasil

Excelentíssimos Senhores(as),
Dirigimo-nos respeitosamente aos senhores após receber com perplexidade as informações de que o
governo brasileiro deseja nomear o ex-Ministro da Educação do país, Sr. Abraham Weintraub, como
Diretor-Executivo do seu círculo eleitoral.
Enviamos esta carta para desaconselhar fortemente a indicação do Sr. Weintraub para esta
importante posição e informá-los sobre os possíveis danos irreparáveis que sua figura
representaria ao posicionamento de seu país no Banco Mundial.
Em primeiro lugar, a demissão do Sr. Weintraub como Ministro é resultado do ambiente destrutivo
e venenoso que ele incentivou em todo o sistema político do Brasil. Desde que assumiu o cargo,
Weintraub sempre respondeu com desprezo, sarcasmo e agressividade a críticas ou mesmo
recomendações de cidadãos comuns, jornalistas, legisladores e até juízes do Supremo Tribunal Federal.
Em um tweet de 16 de novembro de 2019, ele chamou a mãe de um seguidor de “égua sarnenta e
desdentada”. 1 Na gravação de uma reunião de gabinete divulgada pelo STF (Supremo Tribunal Federal)
em 22 de maio de 2020, no contexto de acusações de interferência indevida do Presidente Jair Boldonaro
na Polícia Federal, o Sr. Weintraub classificou os juízes do STF de “vagabundos”, os quais ele trancaria
na prisão se tivesse a oportunidade. 2

https://www.poder360.com.br/governo/egua-sarnenta-e-desdentada-diz-weintraub-sobre-mae-de-seguidor/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/eu-por-mim-botava-esses-vagabundos-todos-na-cadeia-comecando-no-stf-diz-ministro-daeducacao-em-reuniao.ghtml
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Em razão do seu comportamento odioso e desempenho medíocre como ministro da Educação, houve
pedidos quase unânimes de sua renúncia em todos os segmentos da sociedade brasileira. Em maio
de 2020, o presidente da Câmara dos Deputados classificou o Sr. Weintraub como "desqualificado",
acrescentando que tê-lo no cargo representa um "drama para o Brasil”. 3
A gestão do Sr. Ministro à frente do Ministério da Educação foi igualmente desastrosa, algo fartamente
documentado por um relatório divulgado pelo Comitê de Política Educacional da Câmara dos Deputados
de dezembro de 2019, que concluiu:
“O aspecto mais evidenciado na etapa de diagnóstico foi a constatação de que
o planejamento e a gestão do MEC estão muito aquém do esperado. Evidência
disso é que o Ministério ainda não apresentou Planejamento Estratégico
contemplando o ano de 2019, e diversas metas do Plano Nacional de Educação
(PNE) estão atrasadas sem sequer um plano de ação para atingi-las”. 4
O trecho acima do relatório resume como o Sr. Weintraub é a antítese de tudo o que o Banco Mundial
procura representar na política de desenvolvimento e no multilateralismo, incluindo:








Ideologia no lugar de políticas baseadas em evidências: Em seu último dia no cargo, o Sr.
Weintraub criou obstáculos para o apoio político à aplicação de ações afirmativas em cursos de
pós-graduação que beneficiam minorias sociais, incluindo povos indígenas, pessoas com
deficiência, negros e negras. Sua atitude ignora as enormes evidências disponíveis sobre os
efeitos positivos de ações afirmativas ao abordar as históricas desigualdades raciais, sociais e
econômicas da sociedade brasileira e ao tornar o acesso à universidade mais inclusivo. 5 O Sr.
Weintraub também está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por disseminar fake
news. 6
Inaptidão administrativa: O relatório acima mencionado, realizado pela Câmara dos
Deputados, observou que o Ministério da Educação se encontrava “paralisado”, uma vez que
muitas das posições importantes permaneceram vazias por quase um ano, o que resultou em
uma “instabilidade e falta de continuidade na gestão atual”. O relatório também concluiu que,
em comparação com as administrações anteriores, sua administração tem o menor número de
indivíduos com experiência em gestão pública e temas relacionados à educação, seja no setor
público ou privado. Outro exemplo de sua falta de aptidão para cargos de alto nível de
responsabilidade foram os problemas que ocorreram durante a aplicação do vestibular nacional.
Milhares de estudantes foram pontuados incorretamente e tiveram que ser reavaliados. É
impressionante que isso tenha acontecido em um sistema automatizado, em que os alunos
escolhem uma resposta em perguntas de múltipla escolha. 7
Falta de entendimento e capacidade de lidar com injustiças sociais e econômicas por meio
de políticas públicas: Apesar dos fortes apelos para que o Ministério da Educação adie a
aplicação do ENEM em 2020, o Sr. Weintraub advogou contra a medida, argumentando que o
exame serve para avaliar apenas o mérito dos candidatos e não tratar das desigualdades sociais.
Desrespeito pelos valores do multilateralismo, como tolerância e respeito mútuo: O Sr.
Weintraub está respondendo a aproximadamente 20 ações no Supremo Tribunal Federal. 8 Em
um dos casos, ele está sendo processado pelo grave crime de racismo. Em 4 de abril de 2020,
ele falou de forma preconceituosa sobre o papel da China na política global e sobre as relações
bilaterais Brasil-China em um post de Twitter. Em nota, a Embaixada da China no Brasil
condenou veementemente a publicação do Sr. Weintraub, referindo-se a suas palavras como
"completamente absurdas e desprezíveis, com forte caráter racista". 9

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/maia-diz-que-weintraub-e-desqualificado-e-nao-poderia-ter-assumido-ministerio-daeducacao.shtml
4 The final evaluation report issued on December 2019 by a commission of the Lower House on educational policy can be found at: <
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=881AF437A4D40E498DDEA3496D1790A3.proposicoesWeb1
?codteor=1843764&filename=REL+2/2019+CEXMEC>.
5 https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano200013.html. P.103
6 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/06/stf-forma-maioria-para-manter-weintraub-em-inquerito-das-fake-news.shtml
7 https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/01/20/o-que-se-sabe-sobre-o-erro-na-correcao-do-enem-2019.htm
8 https://www.metropoles.com/brasil/justica/na-corda-bamba-no-mec-weintraub-e-alvo-de-20-acoes-no-stf-veja-quais-sao
9 https://www.poder360.com.br/coronavirus/embaixada-da-china-diz-que-weintraub-e-racista-e-repudia-postagem-do-ministro/
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Conduta incompatível com os padrões de integridade ética e profissional: Tendo em vista
o histórico de declarações racistas, desrespeitosas e agressivas do Sr. Weintraub, bem como de
sua clara inaptidão como formulador de políticas e como agente público, o Sr. Weintraub não
atende a vários requisitos e princípios do Código de Conduta do Banco Mundial para
representantes do Conselho. Ele não trata os demais com cortesia, respeito e sem discriminação
(5(b)); ele falha em “exercer controle e supervisão adequados sobre questões pelas quais são
individualmente responsáveis e proteger e preservar os recursos com os quais são confiados,
de acordo com as normas e restrições orçamentárias relativas a seus escritórios (5(c)); e, como
demonstrado, ele falha sistematicamente em manter os mais altos padrões de integridade e ética
em sua conduta pessoal e profissional (2(a)). 10

Estamos convencidos de que o Sr. Abraham Weintraub não possui as qualificações éticas, profissionais
e morais mínimas para ocupar o assento da 15ª Diretoria Executiva do Banco Mundial. Assim, pedimos
aos Senhores as providências necessárias para resolver os problemas e as preocupações apresentados
nesta carta.
Com nossos melhores cumprimentos,

http://documents.worldbank.org/curated/en/786861541011483695/pdf/131464-BR-PUBLIC-after-11-01-18-Code-of-Conduct-for-BoardOfficials.pdf
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