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 A Comissão de Direitos Humanos (CDH) da Universidade Federal da 

Paraíba, bem como as seguintes entidades desta mesma Instituição: o Núcleo de 

Direitos Humanos e Cidadania (NCDH), o Centro de Referência em Direitos Humanos 

(CRDH), o Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru (NEP), o Centro 

Acadêmico do curso de Filosofia, Centro Acadêmico de Psicologia, Centro Acadêmico 

de História, Centro Acadêmico de Serviço Social, Centro Acadêmico de 

Fonoaudiologia, Coletivo INconstrução,  Coletivo Canto Geral, Coletivo da Saúde, 

Coletivo Feminista Marli Soares, Jornal A Margem, Levante Popular da Juventude, o 

Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (NEABI), a Associação dos Docentes 

da UFPB (ADUFPB), o Coletivo Representativo dos Docentes em Luta (CORDEL); 

assim também as seguintes organizações externas à UFPB: o Conselho Estadual de 

Direitos Humanos da Paraíba, o Comitê Estadual de Combate à Tortura, o Comitê 

Estadual em Defesa da Educação Pública, a Associação de Geógrafos Brasileiros, a 

Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP), o Coletivo Tancredo Fernandes de 

Advocacia Popular, a Rede Nacional de Assessoria Jurídica Universitária (RENAJU) 

vêm, por meio desta, apresentar  

REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

contra a empresa FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL LTDA e contra a Administração da UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA para apuração dos fatos e tomada de providências quanto ao preocupante 

contexto de violência contra estudantes da Universidade Federal da Paraíba, assim 

também para com toda a comunidade universitária dessa instituição, perpetrada pela 

aludida empresa  responsável pela terceirização de trabalhadores de segurança na 

UFPB,  sob conduta omissiva e conivente da Reitoria, de acordo com os fatos a seguir 

relatados.    



 

 

1 - DOS FATOS 

A comunidade universitária da UFPB e seu entorno vem convivendo com uma 

série de violações de direitos por parte dos agentes responsáveis pela segurança do 

campus I, localizado em João Pessoa. Trata-se, sobretudo, de trabalhadores terceirizados 

da empresa Força Alerta/JMT, mas também de funcionários públicos responsáveis pela 

guarda do campus, que vem atuando de modo abusivo e truculento contra estudantes e 

pessoas que circulam dentro do espaço universitário. 

A equipe atualmente responsável pela segurança no campus I, embora devesse 

cumprir função precípua de guarda patrimonial da universidade, age de modo 

inquisitório, moralista e preconceituoso contra pessoas, sobretudo estudantes, limitando 

sua liberdade de locomoção, interpelando-os de maneira absolutamente desmotivada, 

abordando mulheres estudantes de modo sexista e abusivo, agindo preconceituosa e 

violentamente contra estudantes pobres, negros, LGBT e pessoas do povo que circulam 

na universidade.     

Tal conduta vem sendo tolerada pela administração da UFPB, uma vez que em 

várias oportunidades tais casos violentos são relatados no intuito de cobrar providências 

e a devida responsabilidade pela fiscalização da empresa terceirizada em questão, além 

do zelo pelo bem-estar, integridade física e moral da comunidade acadêmica, em 

especial, dos estudantes. Nessa medida, a Reitoria incorre em omissão e conivência com 

as atitudes violentas e abusivas em questão, descumprindo, também, seu dever de 

fiscalização. 

Merece destacado registro a constante presença da Polícia Militar no campus I. 

Sabe-se que tal força policial não está autorizada, a não ser diante de condições 

excepcionais e com autorização da Reitoria, a atuar no espaço universitário. No entanto, 

essa atuação tem sido corriqueira de acordo com os relatos, ao que tudo indica, sem as 

devidas motivações que a justifiquem. Mais recentemente, sob a alegação de combater o 

tráfico de drogas ilícitas dentro da universidade, operações policiais impactantes tem 

fortalecido um ambiente de insegurança para o livre trânsito de pessoas, sejam 

estudantes ou sujeitos ligados ao entorno da comunidade universitária.  



Suspeita-se, outrossim, da presença de policiais militares atuando, de maneira 

ilegal, junto à equipe de segurança privada da empresa Alerta/JMT. A constante falta de 

identificação dos trabalhadores desta empresa, a despeito dessa devida identificação vir 

sendo constantemente cobrada por diversos estudantes e professores universitários é um 

fator que dificulta a confirmação dessa suspeita, algo que precisa ser averiguado 

urgentemente.  

De qualquer forma, o modus operandi dos vigilantes terceirizados vem 

sugerindo relações com o policiamento ostensivo da Polícia Militar, de todo 

incompatível com a vida universitária. Também se faz necessário mencionar que a 

constante presença da Polícia Ambiental no campus, geralmente justificada pela 

necessidade de vigilância e proteção das reservas ambientais ali presentes, vem sendo 

denunciada devido à sua atuação com características ostensivas, abordando estudantes 

também de maneira injustificada e agressiva, sem qualquer relação com o contexto de 

proteção ambiental.     

Ademais, os diversos tipos de violência e agressão aqui apontados (física, 

psicológica, de gênero e sexualidade, racismo etc.) não são sofridas/praticadas 

isoladamente, mas estão implicadas entre si. Geralmente estão também entrecortadas ao 

preconceito contra pobres, pois há um padrão de classe social entre aquelas pessoas que 

geralmente são vulnerabilizadas nessas situações. São estudantes aparentemente 

pauperizados e negros, que andam a pé, de ônibus ou de bicicleta, que usam vestimentas 

simples ou não convencionais, que se distanciam do padrão idealizado do estudante 

universitário, qual seja, pessoas brancas de classe média, condizentes com um 

imaginário elitizado acerca da intelectualidade. 

Nesse aspecto, o contexto de crescente violência e abuso dos agentes de 

segurança coincide com a ampliação da oferta de vagas na universidade no contexto do 

Programa de Reestruturação das Universidades Públicas (REUNI), propiciando o 

aumento do ingresso de estudantes de condição econômica e social mais modestas, 

assim como a ampliação da política de cotas socioeconômicas e raciais na UFPB. Da 

própria lógica de implementação de tal Reforma Universitária (REUNI) se pode inferir 

a clara intenção de ampliar o acesso à educação superior formando indivíduos crítico- 

humanistas, promovendo a formação de estudantes não apenas nos aspectos técnico-



profissionalizantes, mas também como cidadãos capazes de atuar de acordo com uma 

perspectiva humanista e democrática.  

Sendo assim, a investida de agressões contra este setor pauperizado e racializado 

dos estudantes é de todo contraditório com a função social da universidade, voltada à 

diminuição das desigualdades sociais por meio da educação, que deve pautar-se pela 

valorização de uma cultura institucional progressista e comprometida com os valores 

democráticos, a exemplo da igualdade, do combate ao preconceito, da liberdade de 

expressão e de locomoção etc. Passamos agora a relatar alguns direitos que vem sendo 

violados no contexto em questão. 

Da restrição da liberdade de ir e vir 

 Muitos estudantes vêm sendo ameaçados e sofrendo retaliação por 

estarem nos espaços da universidade em horários de aula ou fora deles. A UFPB é um 

local de livre trânsito, não somente dos estudantes, professores e demais funcionários, 

mas também de pessoas não vinculadas formalmente à instituição. A despeito disso, 

alguns sujeitos vêm sendo abordados, questionados ou mesmo impedidos de ali 

transitar, sem as devidas motivações.  

Esse é um problema cotidiano, por exemplo, para aqueles estudantes que moram 

na Residência Universitária e, portanto, tem o direito e a necessidade de entrar e sair da 

universidade em diversos horários, independentemente do funcionamento das aulas, 

acompanhados ou não de outras pessoas (estudantes ou não). Não apenas esses 

estudantes residentes, mas também outros vêm tendo cerceados o direito de livre 

circulação dentro do campus.  

Ora, se a universidade não é pensada como um espaço para cumprimento de 

créditos necessários a formação superior, agindo como escola que tem horário de 

abertura e fechamento, é impensável que as/os alunas/os que ali frequentam (e muitas/os 

moram na residência universitária) limitem seus acessos aos espaços coletivos da 

UFPB, por uma política de segurança que as/os coagem a não transitarem pelo espaço 

que cumpre uma função público-social. 

Outra questão é a abordagem indevida e violenta a pessoas da comunidade que 

transitam no espaço universitário. É público e notório que a UFPB é um espaço 

historicamente utilizado não apenas pela comunidade acadêmica, mas também pela 



comunidade em seu entorno. Inclusive, garantir e preservar essa relação é um dos 

objetivos institucionais, que alcança seu ápice, por exemplo, nas atividades de extensão 

universitária. A extensão é vista como este vínculo relacional entre a universidade e a 

comunidade, numa efetiva troca e produção de cultura e saberes, um dos tripés do 

ensino superior garantidos pela nossa Constituição Federal (Art. 207). Inúmeros 

projetos de extensão são ali desenvolvidos, envolvendo a presença constante da 

comunidade não-acadêmica no campus, ligados à saúde e bem-estar, esportes e lazer, 

cultura, direitos humanos, oferecimento de curso de línguas etc.  

Para além do vínculo a projetos de extensão, muitas pessoas também ali 

circulam em virtude de diversas atividades abertas ao público que ocorrem na UFPB, 

tais como: utilização de quadras esportivas, feiras agroecológicas, atividades culturais 

de dança, música, capoeira, etc. Merece destaque, nesse sentido, a presença de um 

hospital universitário dentro do campus I, o Hospital Universitário Laureano Wanderlei, 

além de diversos outros serviços, como bancários, atendimento clínico-psicológico e 

outros serviços de saúde, correios, restaurantes etc. 

Portanto, é inaceitável que essa mesma universidade, possuindo o dever de 

utilizar suas estruturas físicas para o usufruto da comunidade que está instalada, tendo 

que, inclusive direcionar suas pesquisas e estudos a serviço dela, não só da comunidade 

local, como da comunidade nacional, esteja cerceando o acontecimento destas e outras 

atividades costumeiramente realizadas com normalidade pela instituição. 

Do preconceito contra estudantes das humanas  

No aludido contexto de violência por parte dos seguranças terceirizados, os 

estudantes ligados às ciências humanas e artes vem sendo claramente estigmatizados 

como “baderneiros”, “drogados”, “vagabundos” etc. A “Praça da Alegria”, espaço de 

convivência do Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL), historicamente, na 

UFPB, sempre foi um espaço político e cultural vivenciado por estudantes, professores 

e demais trabalhadores da universidade.  

Ali sempre se debateu as principais questões que atravessam a educação pública, 

bem como a organização de professores e estudantes e funcionários para a busca de 

melhores condições de trabalho e ensino. Ademais, sempre foi um ambiente propício a 



manifestações culturais (música, poesia, dança, teatro), venda de livros acadêmicos e 

artístico-literários. Em síntese, um espaço de resistência cultural e política na UFPB. 

Talvez a isto esteja relacionada a ofensiva da segurança privada em relação a 

este local, reprimindo as festas que ali ocorrem, ou o simples trânsito de estudantes 

estigmatizados que lá circulam. Mas também em outros centros os estudantes são 

seguidos como forma de promoção de uma política de higienização na universidade, 

marcada pelo preconceito de cor, classe, gênero e sexualidade, atravessada por 

enfrentamentos ideológicos no campo político-cultural.  

Ao se utilizarem do discurso de que “o pessoal das ciências humanas” são os que 

promovem “baderna” na universidade, o que está verdadeiramente em questão é a 

disputa por um modelo de universidade em que não cabe a crítica, o debate democrático 

das ideias e a convivência com sujeitos que fogem ao padrão intelectualmente 

idealizado em termos de classe social, raça, sexualidade, cultura etc. 

Da violência contra as mulheres 

A violência contra a mulher é uma questão central, estas que se sentem inseguras 

em todos os ambientes (públicos e privados), costumam ter o espaço universitário como 

o ambiente que minimamente estão acolhidas, por estarem perto de pessoas que 

problematizam as questões das opressões femininas. Porém, na UFPB muitas delas têm 

sido constantemente alvos de comentários sexistas e ações concretas de abuso 

físico/sexual, não só dos estudantes - o que é historicamente uma problemática dentro 

do espaço universitário - mas têm sido abusadas por funcionários que são contratados 

justamente para o contrário, a segurança dos estudantes. O abuso e assédio 

institucionalizado maximiza o medo e a sensação de insegurança das estudantes ao 

transitarem pelo espaço universitário, não contando com um canal adequado e efetivo 

para realizar denúncias das violências cometidas por outros estudantes e funcionários da 

segurança. 

Da violência contra a comunidade LGBT 

Outra inadmissível situação que vem acontecendo é a violência LGBTfóbica 

(crime de ódio cometido contra Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais, Travestis e 

Transgêneros), em que pessoas da comunidade LGBT são permanentemente agredidas 

por esses seguranças, seja física ou verbalmente, usando ainda de argumentos 



LGBTfobicos para provocar e insultar a outros estudantes. Termos como “viadinho” ou 

“sapatão” não constituem qualquer ofensa a priori, sendo inclusive resignificados pela 

comunidade LGBT, todavia, tais palavras são utilizadas com a intenção de agredir, 

injuriar ou difamar durante abordagens aos estudantes realizadas por funcionários da 

segurança patrimonial.  

Frise-se que mesmo diante de alguma ação que por ventura necessitasse 

intervenção da segurança, nada justifica a violência psicológica e simbólica utilizada 

para questionar a sexualidade e identidade de gênero dos sujeitos abordados, tais 

atitudes constituem LGBTfobia e são incompatíveis com o ambiente acadêmico. A 

pluralidade e a diversidade compõem a universidade e, portanto, devem ser partes 

constitutivas de suas políticas de segurança, educacionais, de lazer e permanência. 

Do racismo institucional 

Com histórico racista que resultou no estabelecimento do arranjo colonial 

brasileiro, no qual para povo negro -construtores desta nação- sobrou uma cidadania de 

segunda classe. Existe, ainda, uma distância abissal entre o que determina as garantias 

legais de igualdade e a prática desses preceitos por parte de diversas instituições, 

inclusive a universidade. 

A UFPB fora uma das últimas universidades a aderir ao sistema de cotas. Que, 

ainda assim, são cotas sociais com recorte racial, ou seja, cota da cota. Isso revela a 

dificuldade que a própria instituição tem de aceitar a presença negra. O tratamento que 

vem sendo destinado, comissivamente por parte da segurança e omissivamente pela 

reitoria, aos estudantes negros, quase sempre também pertencentes a classes 

desfavorecidas, pode apontar essa rejeição institucional (racismo) para com estes 

estudantes, já que não coincidentemente a esmagadora maioria dos casos de violência 

física e moral são praticadas contra alunos/as com este perfil. 

A UFPB tem concebido uma política de segurança violenta e invasiva. Nesta 

representação, seguem relatos em que a liberdade de circular livremente pelo campus é 

desigualmente condicionada, uma vez que há um padrão de desconfiança no modus 

operandi de averiguações da guarda em que o/a estudante negro/a acaba tendo 

presunção de suspeita e culpabilidade. Novamente, como nos casos de LGBTfobia, 



insultos verbais de cunho racista são proferidos durante abordagens aos estudantes, 

transcendo a discricionariedade da sua função. 

É inadmissível que reine um estado de conflito constante da guarda contra o 

corpo estudantil, em que os estudantes negros dentro desta instituição colecionem 

episódios de constrangimento racial pelo despreparo dos agentes de segurança da 

UFPB. 

2 - CASOS ESPECÍFICOS DE VIOLÊNCIA 

Passamos agora a nominar especificamente situações concretas que têm 

acontecido na UFPB no período mais recente. As violências aqui apontadas estão 

separadas, para efeitos didáticos, o que não significa que um tipo de agressão é 

sofrida/praticada isoladamente, estando geralmente associadas entre si.  

 2.1. DAS VIOLÊNCIAS FÍSICAS DAS/OS ESTUDANTES PRATICADAS POR 

FUNCIONÁRIOS (TERCEIRIZADOS E PÚBLICOS) 

CASO 1 

Na data 24/03/2016, à noite, duas festas estavam previstas e devidamente 

autorizadas para ocorrer no campus central da UFPB: a primeira, relativa ao 

encerramento de um encontro estudantil do curso de Economia; a segunda, ligada ao 

Centro Acadêmico de Filosofia.  Renê Xavier, estudante de Filosofia e morador da 

Residência Universitária, frequentava nessa ocasião, como de costume, a “Praça da 

Alegria” do Centro de Ciências Humanas e Letras. Alguns colegas o acompanhavam, 

todos em posse de uma garrafa de vinho vazia. Por volta das 19h, o funcionário público 

Joesel Gomes da Silva (conhecido como “Bigode”, remanescente de uma segurança 

universitária composta por funcionários concursados, guardas patrimoniais, e não por 

terceirizados), se aproxima do local em que estavam os estudantes, acompanhado de 

mais dois funcionários terceirizados sem identificação, mostrando um papel constando 

que o prefeito universitário emitira ordem impeditiva do consumo de bebida alcóolica 

na universidade a partir das 21h daquele dia. No documento havia ainda uma errata 

escrita a mão, restringindo o consumo de bebidas em um novo horário, agora as 20h.  

Por conta disso, os funcionários argumentavam que apreenderiam a bebida, além 

da necessidade da saída do estudante da praça, uma vez que teria infringido regras da 

própria UFPB. Assim, Rene Xavier, juntamente com outros estudantes, passaram a 



questionar a necessidade de desocupação da Praça da Alegria, afirmando que a guarda 

universitária poderia até apreender a garrafa de vinho, mas que não haveria o porquê da 

dispersão dos estudantes do local. Os Seguranças da Universidade, então, passaram a 

afirmar que os estudantes não poderiam permanecer na UFPB, tendo em vista que a 

Universidade não estaria em funcionamento. Começou-se, então, uma discussão em 

torno do assunto, entre Seguranças e estudantes presentes, dentre eles, Rene, o que 

culminou na chamada da Policia Militar pela Segurança Universitária sob a acusação de 

que o mesmo haveria desacatado servidor público.  

A partir da situação descrita, Rene Xavier foi detido dentro do Campus I da 

UFPB pela Policia Militar e encaminhado à Central de Polícia. Vale salientar que, 

enquanto Rene estava sendo detido pela Policia Militar, sob a acusação da Segurança 

Universitária de desacato, um estudante começou a gravar a ação e teve o celular 

agressivamente derrubado por um dos Policiais Militares, jogando o aparelho no chão, a 

fim de impedir a gravação, conforme vídeo em anexo. Questionando a postura dos 

seguranças, o estudante René Xavier o perguntou sobre qual era o motivo do “toque de 

recolher” tão cedo o que gerou uma discussão, e inclusive um dos guardas 

terceirizado sacou a arma e deixou à mostra para que todas/os ali vissem, tendo 

uma comerciante no local se assustado. O estudante se refere ao documento como 

idiota. – “Não vou nem discutir isso, por que é uma idiotice” e se retira do local 

caminhando até o Centro Acadêmico (C.A.) de Filosofia. 

No caminho, conforme consta em gravação audiovisual, é abordado pelos 

guardas terceirizados e pelo funcionário que estava telefonando para a polícia militar a 

fim de conduzi-lo pelo crime de desacato à autoridade. O estudante foi contido com 

uma tentativa de esganamento por parte de um dos terceirizados. A Polícia Militar - 

cuja atuação dentro da Universidade não é permitida a não ser em situações de extrema 

excepcionalidade, e desde que autorizada pela Reitoria –, atendendo ao chamado, 

conduziu o estudante até a Delegacia de plantão, tendo tentado algema-lo sem ele ter 

oferecido resistência, o que não ocorreu por intervenção dos estudantes que estavam no 

local. Assim, o estudante, sua testemunha, o funcionário público “Bigode”, bem como 

os dois guardas terceirizados prestaram depoimento acerca do ocorrido na delegacia, 

onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por desacato a 

autoridade, quando na verdade claramente ocorrera o abuso de autoridade.  



Destaque-se que nessa mesma noite estavam para ocorrer duas festas no Campus 

I da UFPB: uma relativa ao curso de Economia, a ser realizada no Centro de Vivências 

mas que, no entanto, fora cancelada; e a do Centro Acadêmico de Filosofia, a ser 

realizada no hall dos Centros Acadêmicos do CCHLA, que tinha por finalidade o 

levantamento de fundos econômicos para o Encontro Nacional de Estudantes de 

Filosofia (ENEFIL) que, no ano de 2016, será sediado na UFPB.  Apesar dos eventos 

descritos e de atividades continuas e constantes que ocorrem na UFPB, todos os portões 

da Universidade às 19h estavam fechados, inclusive o da Reitoria (que a rigor não deve 

permanecer fechado, principalmente pela questão de ser a entrada da Residência 

Universitária), impedindo que qualquer pessoa/estudante entrasse. Somente às 21h 

liberaram exclusivamente a entrada da Reitoria e apenas para pedestres. Após a saída 

dos Policiais Militares e a retirada de Rene Xavier, a guarda universitária dispersou. 

Assim, a partir das 21h, iniciou-se a montagem do som e da festa do Centro Acadêmico 

de Filosofia, que começara a ocorrer no hall dos Centros Acadêmicos do CCHLA. 

Acontece que, como a festa de Economia fora cancelada, o público dessa festa passou a 

ocupar o lado de fora da UFPB, com sons e bebidas alcoólicas. Insatisfeitas com o 

cancelamento da festa e com o fechamento dos portões, as pessoas que estavam 

ocupando o lado de fora da UFPB começaram a pular o portão do CCHLA, até então 

fechado, para dentro da UFPB. Nesse momento, a guarda universitária estava presente 

no local e, passou a afirmar que “se quisessem, podiam pular”. Porém, nesse 

movimento, uma das grades do portão do CCHLA cedeu.  

Enquanto isso, a festa do Centro Acadêmico de Filosofia estava ocorrendo, sem 

bebidas alcoólicas, enquanto o portão do CCHLA dava passagem/ligação entre a 

ocupação existente do lado de fora da UFPB e a festa do Centro Acadêmico de 

Filosofia. A bebida alcoólica do Centro Acadêmico de Filosofia só chegou à 1h. Nesse 

ínterim, a Policia Militar começou a notificar os carros que estavam com os “paredões”, 

externamente à UFPB, o que culminou na dispersão do público. A Festa do Centro 

Acadêmico de Filosofia continuou acontecendo sem rompantes, finalizando 

aproximadamente às 5h do dia 25/03/2014 (sexta-feira).   

Finalizada, três estudantes ligados ao curso de filosofia e ao respectivo Centro 

Acadêmico, Rene Xavier, Clayton Tomaz de Sousa (conhecido como Alph), passaram a 

recolher os materiais, e a organizar o restante da festa. Nesse momento, os seguranças 

universitários novamente passaram a rondar/cercar o Centro Acadêmico de Filosofia, 



despertando questionamentos dos três estudantes. Gerou-se, então, novo momento de 

discussões, em que, inclusive os guardas imputavam injustamente aos estudantes a 

responsabilidade de terem “quebrado” a grade do portão do CCHLA e também a quebra 

de algumas placas de formatura afixadas neste mesmo centro. Houve, ainda, empurrões 

por parte da guarda, que após algumas ameaças direcionadas aos estudantes, dispersou, 

apesar de permanecer rondando o local. Às 08:20h, Rene Xavier e o segundo estudante, 

tendo já terminado a maior parte da organização do Centro Acadêmico de Filosofia, 

deixaram o local, permanecendo apenas Clayton Tomáz de Sousa, que ficou incumbido 

de finalizar por completo as tarefas organizativas.  

 

No entanto, por volta das 10h, a guarda universitária invadiu o Centro 

Acadêmico de Filosofia, abordando violenta e injustificadamente o único estudante que 

lá se encontrava, Clayton Tomás de Sousa, agredindo-o e gerando novo tumulto. Nesse 

momento, a Policia Militar foi novamente acionada pela guarda universitária, a qual 

encaminhou o estudante para a Delegacia da Polícia Federal, conforme será melhor 

detalhado no CASO 2.  

 

Segundo relatórios da Segurança Universitária, às 12h, guardas retornaram ao 

Centro Acadêmico de Filosofia e confiscaram (vale-se ressaltar que sem nenhuma 

ordem oficial ou mandado): bebidas alcoólicas lacradas (restante da festa), 

equipamentos de som e instrumentos e às 18h, mais uma vez retornaram para retirar os 

pertences pessoas de Clayton Tomás de Sousa.  Porém, o Centro Acadêmico de 

Filosofia afirma que além dos itens que constam como confiscados na base da 

Segurança Universitária, ainda desapareceram os seguintes objetos: uma câmera 

fotográfica, um violão, dinheiro resultante do apurado da venda de bebidas na festa 

(pouco mais de 200 reais), além de materiais diversos. A sala do Centro Acadêmico de 

Filosofia encontrava-se completamente suja e depredada no dia 28/03/2016 (segunda-

feira), após a invasão da guarda universitária.  

 

CASO 2 

O estudante de filosofia Clayton Tomaz de Sousa (conhecido como Alph), 

membro do Centro Acadêmico de Filosofia, na mesma ocasião da noite de 24/03/2016, 

era um dos principais organizadores da aludida comemoração de reabertura do Centro 



Acadêmico de Filosofia, que passara mais de dez anos fechado. No dia seguinte à festa, 

como já mencionado, o estudante ainda se encontrava no local cuidando da organização 

e limpeza do mesmo. Conforme também já mencionado, por volta das 10h da manhã, 

Clayton é violentamente abordado dentro do Centro Acadêmico pelos seguranças e pelo 

servidor público Joesel Gomes da Silva, sendo acusado por dano ao patrimônio público 

e reforçando a questão da permanência de bebidas no ambiente universitário.  

O estudante foi contido e agredido fisicamente pelos seguranças terceirizados, 

tendo sido acionada a Polícia Militar para conduzi-lo a polícia federal sob as acusações 

de: 1) quebrar placas de formaturas; 2) romper a grade que cerca a universidade; 3) 

ameaçar os agentes de segurança e as autoridades policiais.  Ao chegar à Delegacia 

Federal, antes de ser atendido pelo delegado foi ainda agredido e torturado 

psicologicamente por um policial militar que estava sem identificação. Nessa 

ocasião de inaceitável vulnerabilidade e violência, o estudante, revoltado, disse ao 

agressor: “Você vai bater em mim? Uma pessoa pobre e preta como você?”. Em 

função disto, o estudante foi acusado, posteriormente, de injúria racial. 

Ao prestar depoimento, estava ao lado dos seguranças que acionaram a 

autoridade policial para provocar sua detenção e se sentiu coagido, até que o delegado 

pediu pra que este se retirasse, colhendo então o depoimento do agredido. Frise-se que 

não foi permitido que o estudante entrasse em contato com advogados, mesmo 

tendo ele solicitado várias vezes que este direito seu fosse garantido. Ademais, os 

policiais telefonaram para seus pais sem a sua autorização, difundindo a 

informação falsa de que ele havia sido preso por tráfico de drogas, demonstrando 

clara chantagem emocional e psicológica com o estudante que é maior de idade e não 

precisaria ser tutelado pelos pais naquele momento. O estudante se reservou o direito de 

ficar calado, e foi decretada sua prisão em flagrante pelos crimes de dano qualificado 

(no art. 140, §3º), ameaça (art.147) e injúria racial (art. 163), todos do Código Penal 

(Inquérito Policial nº 0205/2016).  

Em relação a tais injustas acusações, saliente-se que: 1. O estudante é 

acusado pelo crime de dano qualificado por ter supostamente danificado 

patrimônio público ao romper a grade que delimita o acesso à UFPB. No entanto, a 

danificação da mesma foi ocasionada pelas pessoas que pretendiam adentrar na 

universidade para participar da festa que ali ocorria e tiveram o mesmo acesso 



negado pelo fechamento dos portões, como pode ser testemunhado por diversos 

estudantes que se encontravam no local. Também algumas placas de formatura 

fixadas no Centro de Ciências Humanas e Letras foram quebradas nesse tumulto, 

e ao estudante também foi atribuída a responsabilidade por esse dano. No entanto, 

tais bens – as placas de formaturas – sequer constituem patrimônio público, sendo 

produzidas pelas turmas de formandos correspondentes, não sendo, a propósito, 

objetos tombados; 2. Quanto ao crime de ameaça, cumpre frisar, mais uma vez, a 

total condição de vulnerabilidade em que se encontrava o estudante Clayton 

Tomaz de Sousa, que todo o tempo esteve sob custódia de autoridades policiais e da 

segurança privada da UFPB, sendo absolutamente indevido atribuir-lhe 

possibilidades concretas de ameaçar tais autoridades; e 3. Quanto à imputação do 

crime de injúria racial, a situação indica indiscutível má-fé do segurança que o 

denunciou, tendo em vista o deslocamento do contexto de um comentário feito pelo 

estudante no momento em que o mesmo encontrava-se alvo de agressões físicas, 

mas que não significavam preconceito ou descriminação, pelo contrário, 

problematizava a discriminação que estava ocorrendo por parte do segurança, que 

estava agredindo alguém “preto e pobre” como ele próprio. 

Vale salientar que o Delegado, ao tipificar as condutas, não arbitrou fiança, a 

despeito de nenhum destes crimes ser inafiançável, ordenando conduzir o estudante 

para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nobrega (Presídio do Róger).  

Por volta das 17:30, estando até então sem alimentação, no Presídio sofreu, 

ainda, severos constrangimentos físicos e morais, além dos danos psicológicos por uma 

média de 10 agentes penitenciários federais. Destaque-se que, ao ingressar no 

Presídio, foi atendido por profissional médico-legista a fim de realizar exame de 

corpo de delito. O estudante, que já havia até então sido torturado e agredido de 

diversas formas por diversos agentes de segurança e policiais, ao ser perguntado se 

apresentava algum ferimento ou queixa quanto à sua integridade física, respondeu, 

amendrontado, que não. O funcionário que o atendia, segundo ele, sequer dirigiu-lhe o 

olhar, de modo que o exame de corpo de delito realizado nesta ocasião consistiu em 

ato meramente pró-forme. No dia seguinte foi realizada a audiência de custódia, sendo 

defendido por defensor público constituadído naquele plantão e sendo liberado da 

penitenciária com algumas restrições em sua liberdade.  



De lá, o estudante, abalado psicologicamente e intensamente machucado, voltou 

para o Centro Acadêmico, onde encontrou alguns colegas. Apenas nesse momento seus 

colegas souberam o que havia acontecido. No espaço do C.A., havia vários bens 

remanescentes da festa que sumiram ou foram confiscados pela base dos guardas da 

UFPB, alguns deles retomados, porém estão em permanente sumiço um escapulário do 

estudante, uma câmera fotográfica, um óculos de sol, um violão. Sumiu, ainda, uma 

pasta de documentos do seu computador que compilava várias denúncias acerca 

dos abusos dos guardas da UFPB. 

Cumpre ainda destacar, afora a grave denúncia por maus tratos e tortura, o 

descumprimento das garantias processuais básicas por parte das autoridades 

policiais nesse caso. Ao estudante foi negado o direito de se comunicar com 

advogado quando da sua detenção, bem como realizar ligação telefônica com alguém 

de sua escolha; tampouco foi arbitrada fiança que garantisse sua liberdade provisória, 

ainda que os crimes pelos quais foi acusado no Inquérito Policial nº 0205/2016, quais 

sejam, os tipificados no art. 140, §3º (dano qualificado), art.147 (ameaça) e art. 163 

(injúria racial) não impossibilitassem o arbitramento de fiança, conforme a Lei 

nº12.403/2011.   

2.2 DAS VIOLÊNCIAS EM FUNÇÃO DE RAÇA E ETNIA PRATICADAS 

POR FUNCIONÁRIOS (TERCEIRIZADOS E PÚBLICOS) 

CASO 3 

No dia 25 de novembro de 2014, a guarda da UFPB abordou um estudante 

negro, aparentemente pobre, vestido com bermuda e chinelo, que estava fumando 

cigarros e consumindo álcool numa confraternização na Praça da Alegria, espaço de 

convivência no Centro de Ciências Humanas e Letras. Ao perceber a abordagem, outros 

estudantes se aproximaram e passaram a filmar o ocorrido, como registrado no 

audiovisual em anexo. Um desses estudantes teve seu aparelho smartphone, utilizado 

para realizar uma das filmagens, brutalmente derrubado de suas mãos por um dos 

integrantes da segurança, por meio de um tapa em sua mão. Com tal atitude, os 

demais estudantes protestaram argumentando que se tratava de uma violência dupla, 

tanto a abordagem imotivada do primeiro estudante, quanto o tapa na mão do segundo 

estudante, visando interromper o registro da ocorrência. Também argumentavam que os 

seguranças deveriam cumprir com a função de guarda patrimonial da Universidade, e 



não abordar pessoas sem motivos, já que consumir álcool dentro da UFPB, durante 

confraternizações, não consistiria em ilegalidade alguma.  

CASO 4 

No dia 06 de Dezembro 2015, por volta das 20:30, Jônatas Ramos do Monte, 

estudante negro do curso de história (licenciatura plena), matrícula 11023618, se 

dirigiu a Universidade Federal da Paraíba, campus I, João Pessoa, com pretensão de ir 

ao Banco Santander sacar dinheiro para em seguida fazer uma refeição em alguma 

lanchonete nas imediações da universidade. Ao se aproximar do portão de entrada, um 

dos dois guardas que estavam na guarita interrompe o seu trajeto perguntando-o qual o 

destino e intenção de adentrar ao campus. Jônatas responde que está indo ao caixa 

eletrônico sacar dinheiro e então é coagido a mostrar sua identificação.  O mesmo 

responde que é estudante da instituição, fornece seu nome completo e o número da 

matrícula e tenta seguir o seu trajeto em direção ao caixa, pois este serviço segue o 

horário de Brasília e estava perto de fechar. Apesar disso, o guarda insistiu e disse que 

Jônatas só entraria se mostrasse a identificação estudantil.  Sentindo-se incomodado e 

coagido com esta situação, ele respondeu, então, que não mostraria, vale ressaltar que 

um dos motivos deste incômodo é decorrente de um acúmulo de outras recorrentes 

situações de constrangimento perpassadas diretamente por condutas de cunho racista 

sofridas por este estudante e cometidas pela guarda. Jônatas afirma que só no período 

compreendido entre setembro a dezembro de 2015 já foi abordado cerca de 5 vezes 

pelas guarnições de segurança da UFPB, sendo três delas compostas pelos mesmos 

funcionários, o que evidencia um histórico de preconceito e perseguição para com o 

estudante, já que sabidamente esses funcionários têm conhecimento de que Jônatas é 

aluno do campus. A ação também se mostrou desproporcional e com abuso de 

autoridade, posto que o segurança continuou a falar em voz alta, exigindo novamente a 

identificação e com a mão na arma em posição de potencial confronto. Jônatas, ao 

perceber, pediu que ele tirasse a mão da arma, já que ele estava com as mãos a vista e 

em momento algum demonstrou gestos que pudessem ser interpretados como ameaça, 

mesmo assim o segurança continuou com a atitude intimidadora. Já exausto de toda esta 

situação e repleto de indignação Jônatas continuou dizendo que não se identificaria e 

começou a ser chamado de palhaço e acusado de estar atrapalhando o trabalho da 

guarda. Com esse pretexto, o segurança da guarita chamou reforços através do rádio e, 



em poucos segundos, chegaram três motos com seguranças, totalizando 8 agentes a 

cercar o aluno, um deles estava com revolver na mão.  Sob a justificativa de que Jônatas 

havia colocado o dedo na cara dele, o segurança começa a tornar mais agressiva sua 

abordagem, apontando o dedo para o rosto do estudante o chamando de “seu 

buceta”, quase chegando a agredi-lo fisicamente, nessa mesma hora outro segurança 

se aproxima gritando, batendo no próprio rosto, visivelmente alterado, proferia 

discursos dizendo que “era um pai de família” e que era para o outro segurança ter 

quebrado o seu dedo e que “meteria bala”, Jônatas ainda tenta argumentar dizendo que é 

um direito seu entrar no campus, mas percebe que os seguranças estavam prestes a 

agredi-lo, então ele mostrou a sua carteira de identificação e pediu mais uma vez que o 

deixassem ir até o caixa, neste momento eles disseram que Jônatas não entraria e o 

expulsaram da universidade.  

2.3 DAS VIOLÊNCIAS PSICOLÓGICAS E MORAIS DAS/OS 

ESTUDANTES PRATICADAS POR FUNCIONÁRIOS (TERCEIRIZADOS E 

PÚBLICOS) 

CASO 5 

No dia 24 de março de 2015, dezenas de estudantes da UFPB realizaram um 

protesto no Restaurante Universitário, devido à redução na oferta de alimentação no 

mesmo. Os estudantes adentraram o restaurante exigindo a ampliação da oferta de 

comida, no legítimo exercício do direito de protestar. Em virtude da contenção dos 

seguranças que estavam na guarda do restaurante, deu-se início a um conflito com os 

estudantes. Nessa ocasião, um dos integrantes da equipe de segurança saca uma 

arma e ameaça atirar nos estudantes, acirrando ainda mais os ânimos com tal atitude, 

flagrantemente desproporcional, tendo em vista que os manifestantes não estavam se 

utilizando de meios violentos para realizar o protesto, simplesmente objetivavam 

adentrar o espaço do Restaurante Universitário para reivindicar seu direito à 

alimentação. O episódio foi noticiado em alguns veículos midiáticos (em anexo), além 

de registrado em vídeo pelos manifestantes (em anexo). 

Ainda em março, na continuação dos processos de manifestação a respeito da 

alimentação do Restaurante Universitária, os estudantes se encaminharam ao prédio da 

Reitoria Universitária a fim de dialogar com instâncias universitárias. Acontece que, 

sem sucesso, foram, já dentro da Reitoria Universitária, barrados por guardas que 



compõem a segurança. Nesse momento, foram trocados alguns esclarecimentos, 

quando, um dos seguranças se direciona a um dos estudantes especificamente e o 

ameaça com as seguintes palavras: “fica de boa aí, que é melhor para você”, em tom 

intimidador. Os estudantes tentaram conseguir a identificação do guarda, porém, não 

obtiveram. A situação descrita fora registrada em vídeo em anexo. 

CASO 6 

 

No dia 27/03/2016, por volta das 16h, um estudante de administração da UFPB 

foi ao Campus I da Universidade para afixar cartazes divulgando seu próprio trabalho, 

segundo relatado, é o que esse faz durante o tempo livre. No campus, havia quatro 

viaturas em frente à Praça da Alegria. O estudante entrou no bloco pela praça e tinham 

várias pessoas deitadas no chão com as mãos pra trás e muitos policiais militares do 

batalhão ambiental e seguranças terceirizados. Não havia nenhum estudante conhecido 

entre as pessoas presas e, posteriormente, foi informado que a ação da Policia Militar 

estava relacionada à averiguação de uma denúncia de tráfico de drogas. O estudante se 

encaminhou até à praça do Centro de Educação para começar a afixar os cartazes e a 

sair rapidamente do Campus Universitário.  

 

Ocorre que o mesmo esqueceu um material e teria que voltar em casa para 

buscar. Desse modo, o estudante foi saindo lentamente pelo corredor principal do 

Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL), voltando pela Praça da Alegria em 

direção à saída principal. Nesse momento, o sargento fez um sinal para o estudante 

(apontou o fuzil), que virou e perguntou o que estava acontecendo. O sargento da 

Policia Militar não respondeu e ficou olhando para a bicicleta apontando um fuzil, 

quando pediu que o estudante descesse do veículo. Sabendo não só dos excessos 

historicamente cometidos por essa instituição como também de um pouco das últimas 

ações dessa no Campus Universitário, o estudante sacou o celular e começou a gravar o 

momento, lembrando ao sargento que gozava de direitos ao realizar tal ato, tendo sido 

respondido com "e a PM pode fazer abordagens de acordo com a necessidade".  

O estudante, então o questionou se havia algo de errado com a bicicleta e o 

sargento respondeu que o problema seria o próprio estudante estar a trabalho no 

Campus. Então pediu para revistar a mochila, e o estudante permitiu. Enquanto isso, um 

soldado pediu ao sargento para averiguar a pochete localizada na bicicleta.  



 

Foi quando o Major chegou com agressividade e tentou tomar o celular da mão 

do estudante, gritando com ele e dizendo coisas absurdas sobre direitos, enquanto o 

estudante resistia em ceder o celular, alegando que aquilo era ilegal. Nesse momento, o 

estudante foi cercado por vários seguranças quando um agente de óculos escuros joga o 

celular para o sargento, que estava a 1,5m da situação. O sargento cuidou de apagar as 

cópias da memória interna. No vídeo ainda aparecem as botas do sargento. O que segue 

depois é uma discussão com o major, que diz vários absurdos legais. O estudante pede 

por respeito e argumenta nunca haver destratado ninguém na UFPB. Diante disso, o 

guarda ordena que ele "baixe a bola", em claro tom de ameaça, e ainda o obriga a 

apagar o vídeo, inclusive da lixeira do aparelho.  

 

CASO 7 

No dia 13/01/2015, por volta das 22h, um casal de estudantes estavam indo para 

uma festa na UFPB, a “festa do Dubzão”, em relação à qual havia uma clara disposição 

por parte da segurança da UFPB em impedir o acesso. Ao tentar entrar pelo portão da 

Reitoria, o casal foi impedido sob a justificativa de não portar carteira de estudante. 

Inconformados, o casal buscou adentrar no campus por outro portão, o do Centro de 

Ciências Humanas e Letras, que também contava com a atuação de seguranças 

impedindo o acesso à universidade. Um dos seguranças, inclusive, que os impediu no 

outro portão havia sido deslocado para barrar o acesso deles na segunda tentativa de 

entrada. Os mesmos voltaram para casa e, após contato telefônico com um amigo 

organizador da festa, foram informados de que a entrada estaria logo liberada. 

Retornaram ao portão de acesso pela Reitoria, dessa vez, portanto as respectivas 

carteiras de estudantes, que foram apresentadas aos mesmos seguranças que haviam 

impedido o acesso deles anteriormente. Um dos seguranças, nessa oportunidade, 

ameaçou-lhes dizendo que, se não estivesse fardado, eles “iriam ver o que iria 

acontecer”. A estudante retrucou a ameaça ironicamente, batendo palmas e afirmando 

que o mesmo não tinha poder para “encostar um dedo neles”. Em meio a esta tensão, os 

seguranças tomaram a carteira da mão do estudante e caçoaram deles dois, dizendo:  

“Agora sim vocês podem entrar”, “Vai lá, filhos de uma rapariga”. O estudante, nesse 

momento, estirou aos guardas o dedo do meio. A partir disso, começou uma variada 



gama de agressões por parte dos seguranças, o que culminou no disparo de arma de fogo 

pelos guardas. Segue relato da estudante envolvida:  

“Um segurança correu pra se colocar na nossa frente, dizendo que dedo do meio 

é desacato e que não entraríamos de jeito nenhum. F. tentou passar por ele, e chegaram 

os outros dois, empurrando e puxando ele pela camiseta, que por sinal rasgou. A 

situação estava tão feia que passaram pela gente três motoqueiros nos olhando. Pedimos 

pra eles nos ajudarem de alguma forma pois estávamos sendo agredidos, eles saíram e 

foram chamar uma viatura. Segundos depois chega um segurança alto, branco e dos 

olhos claros (não sabemos o nome dele), tentando falar “tranquilamente” dizendo que 

não era para estarmos ali, porque desde a primeira vez que tentamos entrar, já foi 

barrada nossa entrada por desacato. SIMPLESMENTE PORQUE DESMENTIMOS 

UM SEGURANÇA QUANDO ELE NOS FALOU QUE PEDIA A CARTEIRINHA 

DIARIAMENTE PARA TODOS OS ESTUDANTES QUE QUERIAM ENTRAR NA 

UNIVERSIDADE, EM QUALQUER HORÁRIO. Continuamos a debater e a tentar 

passar, até que nesse momento o mesmo cara (alto, branco, de olhos claros) saca a arma 

e atira. ATIRA. ATIRA PRA FRENTE. ATIRA NA DIREÇÃO DE DOIS 

ESTUDANTES QUE NÃO CARREGAVAM NADA ALÉM DA ROUPA DO 

CORPO. F. ficou em choque e eu fiquei indignada e com muita raiva, comecei a gritar 

pra F. gravar a cara dele, porque eu estava sem celular. Eles retrucaram dizendo que se 

gravasse iam quebrar o celular. Me postei na frente do homem que atirou e comecei a 

gritar com ele, a bater no peito e mandar ele atirar agora. O guardinha me olhava com os 

olhos vermelhos como quem se segura pra não levantar a mão, enquanto os outros dois 

ficavam nos xingando, nos chamando de largados, de loucos, de filhos de uma rapariga. 

Saímos porque estávamos em choque, continuando a receber os xingamentos deles. Na 

descida da avenida, encontramos os motoqueiros e a viatura. Eram três policiais, e só 

um nos deu o mínimo de atenção. Descrevemos o caso sem tirar nem pôr, mas frisando 

obviamente a parte do disparo. Foi onde ele disse que iria averiguar pois disparo em via 

pública é crime. Por fim, não deu em nada. A única coisa que averiguaram, pelo o que 

ficamos sabendo depois, foi se a festa tinha autorização para acontecer”. 

 

2.3 DAS VIOLÊNCIAS DE GÊNERO E SEXUALIDADE PRATICADAS 

POR FUNCIONÁRIOS (TERCEIRIZADOS E PÚBLICOS) 

 

 



CASO 8 

 No dia 1º de março de 2016, no começo da noite, Sérgio Pessoa Ferro, estudante 

de Mestrado do Programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas, LGBT, sofreu uma 

agressão LGBTfóbica e racista por parte da segurança patrimonial na biblioteca central 

da UFPB. Na mesma semana da agressão, acontecia o Movimento de Greve de Fome 

por assistência estudantil na reitoria. Militante nesse processo, Sérgio decidiu dar uma 

pausa nas atividades para se dedicar a algumas horas de estudo na biblioteca. Ele estava 

sentado numa mesa diante do balcão de atendimentos, no térreo do prédio, quando foi 

surpreendido com a chegada de três agentes da segurança interna, fardados de preto e 

vermelho, com o símbolo de uma caveira no peito, sem identificação, acompanhados 

por um funcionário da biblioteca, marchando agressivamente em direção ao banheiro 

masculino. Eram três: um branco, de olhos claros, de olheiras profundas, cabelo muito 

curto, alto, forte, conhecido por “Robocop” e que parecia ser o chefe do grupo; um 

negro, cabelo curto, baixo; outro negro, cabelo curto, estatura mediana. Pela entrada 

ostensiva num estabelecimento silencioso e de leitura, houve um susto inicial com a 

violência da diligência quando ele se propôs a acompanhá-los enquanto advogado e 

militante LGBT. O receio de alguma ação truculenta a homossexuais no banheiro era 

eminente, considerando a repetição de relatos de agressões físicas, verbais e até prisões, 

decorrentes de uma política de higienização social LGBTfóbica tocada na universidade, 

em especial neste espaço, onde homossexuais se encontram para trocas afetivo-sexuais. 

Ao chegar ao banheiro, Sérgio percebeu que só os guardas estavam lá, e tentou sair do 

ambiente imediatamente. Acontece que a saída fora barrada por um deles que bloqueou 

a porta com seu corpo, os outros dois cercaram o estudante por trás e o guarda 

comumente conhecido por “Robocop” começou a fazer perguntas com ódio nos olhos: 

“quem é você?”, “o que você está fazendo aqui?”, “quem você pensa que é?”. Sérgio 

estava vestido com uma saia de cintura alta lilás, camisa branca por dentro, brincos, 

unhas pintadas, lápis e rimel no rosto, e se viu ameaçado e intimidado. Quando 

conseguiu escapar, os mesmos guardas o perseguiram até a região da escada/entrada do 

banheiro, segurando à força, dando chutes e pontapés; “Robocop” liderando e gritando 

“viados safados”, “estamos cansados de vocês”, em tom de extermínio. Como única 

defesa possível, Sérgio correu para o centro do primeiro andar e começou a gritar, 

chamando atenção das pessoas. Foi quando os agressores fugiram covardemente. Houve 

a tentativa de diálogo com os funcionários da biblioteca que negligenciaram a violência, 

tentando silenciá-lo com fundamento moralista, higienista e LGBTfóbico. Percebendo 



que não havia abertura para diálogo, o caso foi relatado para o Movimento de Greve de 

Fome, que se encaminhou para a biblioteca cobrando os nomes dos 

agressores/seguranças os quais foram negados. Acompanhada de uma advogada e 

companheiras do movimento, o estudante foi à base de segurança exigir os nomes dos 

agentes e registrar ocorrência interna. A ocorrência foi protocolada, e a base da 

segurança se negou a fornecer os nomes numa atitude ilegal, pois isto é uma informação 

pública, e corporativista. O crime de ódio está sendo investigado pela delegacia 

especializada em crimes homofóbicos da capital, foram requeridas as imagens das 

câmeras da biblioteca para reconhecimento. Há, inclusive, duas testemunhas. Os 

agressores responderão penalmente por injúria e lesão corporal. 

*** 

Ao fim desses relatos, impressiona o descaso da administração da UFPB em 

lidar com esses conflitos. Os motes de todos os casos narrados são bastante 

questionáveis, como o simples acesso e permanência no campus por estudantes e 

mesmo moradores da Residência Universitária. Todavia, ainda que a origem do conflito 

fosse legítima para a abordagem e intervenção da segurança patrimonial, nada legitima: 

espancamento, ameaças verbais e por arma de fogo, assédio e insultos de cunho racista e 

LGBTfóbicos. 

Sabe-se que o já reiteradamente citado funcionário Joesel Gomes da Silva anda 

pelo campus “paramentado como se fosse um delegado federal (farda em brim, preta, 

com Armas da República no lado direito do peito e brasão de delegado no lado 

esquerdo, geralmente armado e sem identificação na “farda” que usa)” (Vide Processo 

Administrativo em anexo). O mesmo utiliza-se da sua função de servidor público para 

acusar de desacato à autoridade qualquer estudante que questione suas ações truculentas 

e exija respeito aos seus direitos, de modo a criminalizar estudantes.  

A UFPB possui Regimento Geral, o qual assevera os direitos e deveres dos 

discentes. Tal regimento prevê sanções disciplinares aplicáveis aos estudantes, sendo 

necessário, em qualquer caso, a instauração de regular processo administrativo, com 

direito à defesa, para que se apurem faltas e se determinem penalidades adequadas. No 

entanto, a despeito das próprias normas da UFPB, a universidade tem endossado uma 

política de segurança que oprime e mantém em estado de alerta e pavor o corpo 

estudantil, chegando a envolver a força ostensiva da Polícia Militar e Federal.  



3 - DO DIREITO 

 Inicialmente, conta-se dentro das competências do Ministério Público 

Federal (MPF), para tal representação, de acordo com art. 128 e seguintes da 

Constituição Federal (CF), entre elas o art. 129, inciso II, alude: 

São funções institucionais do Ministério Público: 

[...] 

II- Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta constituição promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia 

III- Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos 

Ademais, o fato de todos serem iguais perante a lei sem distinção de qualquer 

natureza, referente ao caput do art. 5º, faz alusão acerca do princípio da igualdade. 

Igualdade essa que não pode ser pensada a partir de um modelo, mas sim, de tratamento 

equitativo dos indivíduos de acordo com suas circunstâncias. 

Ainda o art. 5º consolidado constitucionalmente, traz sem seu inciso II a 

liberdade de agir ou não agir, que é com base inclusive, no princípio da legalidade. Eis 

que o Estado está impedido de agir na esfera da vontade do indivíduo, salvo se por lei 

autorizado estiver. O art. 206 da Constituição Federal, que trata da igualdade de 

condições de acesso ao ensino, alude: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios 

III-Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino; 

[...] 

VI-Gestão democrática de ensino público, na forma da lei; 

Nesse sentido, percebe-se que o ensino superior deve abarcar perspectivas 

pluralistas de ensino e aprendizagem, congregando abordagens interdisciplinares e 

primando pela democracia em sua gestão. Contudo, o que se observa é o uso abusivo do 

discurso repressivo do Direito Penal para instaurar um clima de terror e tensão dentro do 

campus. Vende-se o clima de insegurança para que haja a legitimação da prática 

militarizada da universidade.   

O princípio penal da intervenção mínima, que funciona como uma limitação do 

poder punitivo do Estado, estabelece que o direito penal deve intervir o menos possível 



na vida em sociedade, devendo ser solicitado somente quando os demais ramos do 

direito não forem capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância.   

Por outro lado, o princípio da lesividade pontua quais são as condutas que não 

poderão sofrer os rigores da lei penal. Quatro são as principais funções desse princípio: 

1) proibir a incriminação de uma atividade interna; 2) proibir a incriminação de uma 

conduta que não exceda o âmbito do próprio autor; 3) proibir a incriminação de simples 

estados ou condições existenciais; e, 4) proibir a incriminação de “condutas desviadas” 

que não afetem qualquer bem jurídico.  

As proibições penais somente se justificam quando se referem a condutas que 

afetem gravemente a direitos de terceiros; como consequência, não podem 

ser concebidas como respostas puramente éticas aos problemas que se 

apresentam senão como mecanismos de uso inevitável para que sejam 

assegurados os pactos que sustentam o ordenamento normativo, quando não 

existe outro modo de resolver o conflito. (BATISTA, 1996, pp. 92-94)1   

 

 

Se os referidos princípios penais servem como limitação ao poder de punir do 

Estado, na UFPB eles têm sido desconsiderados diuturnamente. A criminalização de 

algumas/alguns estudantes tem virado rotina dentro do campus, sendo esta 

criminalização, sobretudo, política.    

Sob a argumentação falaciosa de que as/os estudantes estão cometendo crimes, 

argumentação utilizada pelos funcionários da empresa Alerta sem maiores explicações, 

os próprios funcionários se utilizam de práticas criminosas. Nos relatos narrados acima 

por algumas/uns estudantes sobre a violência no campus da UFPB, fica nítida a prática, 

pelos funcionários da empresa Alerta, de crimes como o de lesão corporal (art. 129), 

injúria (art. 140), constrangimento ilegal (art. 146), ameaça (art. 147) e assédio (art. 

216-A), todos do Código Penal Brasileiro.  

A que se falar ainda na prática de tortura, proibida expressamente no 

ordenamento jurídico pátrio, no art. 5º, inciso III, da Constituição, bem como reprovada 

pela jus cogens. No relato do estudante de filosofia Cleyton essa afirmação é 

consubstancializada, foram agressões físicas, terror psicológico e o desrespeito 

completo a dignidade do estudante.   

Não é incomum ainda a acusação irresponsável da prática do crime de desacato 

(art. 331) quando há questionamentos por parte das/os estudantes sobre as atitudes 
                                                           
1 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 1996.   



repressivas e violentas pelos funcionários da guarda.  O uso abusivo do poder fica mais 

difícil de ser questionado e investigado tendo em vista que muitos desses funcionários 

não usam identificação durante o horário de trabalho. Há, em verdade, uma prática 

velada de não passar os nomes e escalas dos funcionários que estão trabalhando em dias 

que aconteceram casos de violências no campus, por exemplo, objetivando exatamente 

a não identificação dos mesmos, a apuração dos fatos e posterior responsabilização. 

No entanto, a Lei 7.102/1983, que trata do funcionamento dos serviços de 

vigilância privados, e o Decreto 89.056/1983 que a regulamenta, são enfáticos ao exigir 

que o uniforme a ser utilizado em serviço apresente a identificação do vigilante. O que 

faz com que a conduta dos guardas patrimoniais da UFPB caracterize-se ilegal.   

Note-se que a Instituição, como contratante, tem o dever de fiscalização sobre a 

operacionalização da empresa, tendo ainda responsabilidade sobre as consequências 

danosas oriundas de suas atividades. Sobre responsabilidade de autarquia federal, a 

Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º dispõe: 

 “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 

nos casos de culpa e dolo.” 

 O dispositivo constitucional citado estabelece expressamente que o Estado é 

responsável e deve responder por seus atos e de prestadores. In casu, deve-se relembrar 

os danos físicos, psicológicos e materiais que a truculenta política de segurança causou 

a estudantes pertencentes a grupos socialmente vulnerabilizados: negros, mulheres, 

população LGBT, etc. Em suma, tais textos legais trazidos nesta representação são 

substância jurídica da violação de direitos que as/os estudantes da Universidade Federal 

da Paraíba, e não só elas/es, têm sofrido. Seguem, portanto, os pedidos 

 

III- DOS PEDIDOS 

Acerca dos fatos e das fundamentações aqui narradas, REQUER: 

A) Que a empresa “Alerta serviços” tenha seu efetivo exercício dentro da 

UFPB suspenso até a apuração dos fatos aqui denunciados; 

 



B) A responsabilização administrativa, civil e penal, no que couber, 

objetivamente da empresa terceirizada “Alerta serviços” contratada para a 

segurança no campus.  

 

C) A responsabilização objetiva da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

administrativa, civil e penal, no que couber, acerca das denúncias aqui feitas. 

Conforme disposto no art. 37 § 6º da Constituição Federal; 

 

D) Informações quanto às funções do Sr. Joesel Gomes da Silva com o 

esclarecimento detalhado de suas atribuições na instituição, bem como a 

instauração de sindicância contra este funcionário, com seu imediato 

afastamento do cargo para apuração das denúncias.  

 

Comissão de Direitos Humanos (CDH) – UFPB   

Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania (NCDH) - UFPB 

Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) - UFPB 

Núcleo de Extensão Popular Flor de Mandacaru (NEP) - UFPB  

Centro Acadêmico do curso de Filosofia 

Centro Acadêmico de Psicologia 

Centro Acadêmico de História 

Centro Acadêmico de Serviço Social 

Centro Acadêmico de Fonoaudiologia 

Coletivo INconstrução 

Coletivo Canto Geral 

Coletivo da Saúde 

Coletivo Feminista Marli Soares 

Jornal A Margem 

Levante Popular da Juventude 

Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (NEABI) 

Associação dos Docentes da UFPB (ADUFPB) 

Coletivo Representativo dos Docentes em Luta (CORDEL) 



Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba 

Comitê Estadual de Combate à Tortura 

Comitê Estadual em Defesa da Educação Pública 

Associação de Geógrafos Brasileiros 

Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP) 

Rede Nacional de Assessoria Jurídica Universitária (RENAJU)  

 

 


