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Formação e Trabalhos Iniciais da Subcomissão Mista 

 
 
No dia 11 de maio de 2004, um grupo de estudantes da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) procurou diversos 
gabinetes parlamentares na Assembléia Legislativa, informando a ocorrência de 
uma série de graves incidentes registrados no processo eleitoral para escolha da 
direção do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da PUCRS, realizado nos dias 
05 e 06 de maio. A primeira denúncia apresentada pelos estudantes, em linhas 
gerais, noticiava a utilização, pela chapa eleita, nos dois dias de eleição, de 
segurança privada armada e o fato de o edital de abertura de inscrições de 
chapas para a disputa eleitoral ter sido publicado no mesmo dia previsto para o 
encerramento das inscrições. 

 
No dia seguinte, em reunião ordinária, a Comissão de 

Cidadania e Direitos Humanos tratou pela primeira vez sobre o assunto, 
deliberando pela promoção de uma audiência pública para tratar especificamente 
sobre o tema. Esta aconteceu no dia 24 de maio, estando presentes 
aproximadamente duzentos alunos da PUCRS. Diversos estudantes prestaram 
depoimentos descrevendo detalhadamente o modo como transcorreu o processo 
eleitoral.  

 
“A lém  dos seguranças, é interessante constatar que na nossa 
universidade, não eram pessoas vinculadas a ela que faziam a 
propaganda, e sim, inúmeras garotas contratadas em alguma agência 
de publicidade que divulgavam a chapa como se fossem alunas da PUC 
e é uma inverdade. 
Depois disso vemos urnas sumindo em nossa universidade, mesários 
vinculados a chapa de situação, seguranças de um lado de todas as 
urnas, vinculados aos interesses da chapa de situação, o que 
caracterizou um a verdadeira farsa de processo eleitoral” (trecho do 
depoimento de Rafael Amorim, em audiência realizada no dia 24 de 
maio de 2004, folha 06 do caderno de notas taquigráficas) 

 
Neste segundo momento, novas denúncias surgiram –  

ameaças de violência física contra estudantes que se opunham à diretoria do DCE 
PUCRS, ausência, por um período superior a dez anos, de prestação de contas do 
DCE, censura prévia exercida pela Reitoria e proibição de circulação, nos campii 
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universitários, de manifestos, panfletos e qualquer outro material gráfico. Pela 
primeira vez foi mencionado o assassinato do estudante Fábio Borba, fato 
ocorrido em outubro de 1997, sendo indicada como possível motivação do 
assassinato a disputa pela direção do DCE. Um dos mais impactantes relatos foi 
posteriormente confirmado por outros depoentes 

 
“E m ais: fui ao C onversas C ruzadas com  o R afael que não pôde entrar 
no estúdio. Fui com o Juliano, da Plural. Na saída, o Rafael estava junto. 
O Rafael Fleck, ex-Presidente do DCE, nos perseguiu de carro desde a 
TVCOM até a Getúlio Vargas. Demos um cavalinho de pau na Corrêa 
Lima e entramos na Getúlio Vargas. Assim que passaram por nós, nos 
tocaram um jato de água. Não identificamos muito bem se saiu de 
extintor ou do que foi” (term o de depoim ento de A lexandre D orneles, 
em audiência realizada em 24 de maio de 2004, folha 42 do caderno de 
notas taquigráficas) 

 
 Representando a Reitoria da PUCRS estiveram presentes 

Helena Oliveira, Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Roque Bregalda, 
assessor jurídico da Reitoria. Ambos reconheceram que os eventos e incidentes 
relatados pelos estudantes adquiriram uma dimensão inesperada e grave, mas 
que a Reitoria PUCRS, dentro de suas limitações legais, respeitada a autonomia 
das organizações representativas dos estudantes, procuraria atender, no que 
fosse possível, as reivindicações apresentadas e se colocava inteiramente a 
disposição dos parlamentares para os esclarecimentos que se fizessem 
necessários. 

 
Não obstante os representantes da PUCRS tenham se 

prontificado a apresentar, aos parlamentares, qualquer esclarecimento solicitado, 
restou claro a todos que, por diversas razões, a intervenção da Reitoria sobre a 
situação seria insuficiente. Desta forma, considerando o elevado número de 
alunos da PUCRS –  30 mil –  bem como sua importância no contexto universitário 
regional e as atribuições próprias do Poder Legislativo, vinte e um deputados 
subscreveram requerimento de constituição de comissão de representação 
externa apresentado pelo Deputado Estilac Xavier (RCR 6/2004). 

 
Em sessão plenária realizada no dia 15 de junho, todas as 

bancadas partidárias, sem exceção, acordaram em transmudar a constituição de 
uma comissão de representação externa em formação de subcomissão mista 
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entre a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e a Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. 

 
No dia seguinte, o Deputado Estilac Xavier apresentou 

requerimento de formação de subcomissão mista, conforme acordado (RDI 
80/2004). Aprovada em ambas as comissões permanentes, a subcomissão mista 
CCDH/CECDCT foi formalmente instalada em 18 de agosto. 

 
As duas comissões permanentes indicaram parlamentares para 

compor a subcomissão, a saber –  bancada do PT, Deputado Estilac Xavier, 
Deputado Raul Pont, Deputado Flávio Koutzii, Deputado Fabiano Pereira; bancada 
do PMDB, Deputado Jair Foscarini e Deputada Maria Helena Sartori; bancada do 
PDT, Deputada Floriza dos Santos; bancada do PCdoB, Deputada Jussara Cony e 
bancada do PP, Deputado Jerônimo Goergen. Conforme disposto no artigo 89, § 
3º do Regimento Interno da Assembléia Legislativa, a relatoria da subcomissão 
foi atribuída ao Deputado Estilac Xavier, primeiro signatário do requerimento de 
constituição. 

 
No dia 30 de agosto foi realizada a primeira reunião de 

trabalho da subcomissão, contando com a presença do Deputado Estilac Xavier e 
do Deputado Jerônimo Goergen. Nesta reunião foi discutida e aprovada a 
estratégia geral de trabalho, o cronograma inicial de atividades e a dinâmica de 
atuação. 

 
Neste sentido, em primeiro lugar, foi determinado um 

levantamento completo de informações sobre os incidentes, eventos e denúncias 
indicados pelos estudantes, sendo solicitadas, para tanto, informações de todas 
as organizações e instituições que se envolveram no assunto.  Estabeleceu-se 
como regra de ação, o trabalho conjunto com o Ministério Público do Estado do 
Rio Grande do Sul, representado pela Promotoria de Justiça de Defesa dos 
Direitos Humanos. 

 
Na mesma reunião, foi decidido que todas as atividades da 

subcomissão seriam abertas ao público, sendo convidados para as mesmas todos 
os interessados.  

 
Infelizmente, o período eleitoral trouxe dificuldades para a 

realização das reuniões da subcomissão, mas, não obstante isso, foram realizadas 
reuniões no dia 14 de setembro, 08 e 15 de dezembro. As atividades e os 
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resultados destas três reuniões serão assinalados na segunda parte do presente 
relatório. 

 
Quando nos depoimentos prestados à subcomissão há citação 

à Reitoria entenda-se referidos os seguintes dirigentes universitários: Norberto 
Francisco Rauch, Magnífico Reitor, Professor Antônio Bianchi, Pró Reitor de 
Administração e Finanças, Professora Helena Oliveira, Pró Reitora de Assuntos 
Comunitários e Professor Roque Bregalda, Assessor Jurídico da Reitoria. 

 
 

Análise das Denúncias e Depoimentos 
 

Na segunda reunião ordinária, realizada no dia 14 de setembro, foram 
tomados depoimentos de dezoito estudantes da PUCRS, representando as chapas 
de oposição que disputaram as eleições de maio. Havia um outro grupo de 
alunos, sem nenhuma ligação com as chapas, mas que eram testemunhas 
presenciais da série de incidentes ocorridos ao longo do mês de maio e que 
tinham ligação direta com o processo eleitoral. A mesa foi integrada pelos 
estudantes Felipe Paranhos Simões Pires, Lucas Couto Lazari, Kayna de Boni 
Velloso, Rodrigo Bizarro, Airan Aguiar, Bruno Caminho Pereira e Giuliano Falcetta 
da Silva Lopes. Na referida audiência, também encontravam-se presentes a 
Promotora de Justiça Míriam Balestro e o Promotor de Justiça Leandro Cunha, 
representando a Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

 
Todas as denúncias apresentadas anteriormente à Comissão de 

Cidadania e Direitos Humanos e aos deputados individualmente foram reiteradas, 
em detalhes. A título de ilustração, faz-se necessário destacar alguns trechos dos 
depoimentos. Nesse sentido, podemos ressaltar como foi montado o processo 
eleitoral para escolha da direção do DCE da PUCRS  

 
“O  processo eleitoral que contestam os e que se repete durante todos 
esses anos, conta sempre com o lançamento de um edital de 
convocação das eleições um dia antes das inscrições de chapa. As 
eleições ocorrem nos dias subseqüentes, o que impede qualquer 
movimento de articulação para fazer campanha ou contestar. Nunca há 
debate entre as chapas nem no DCE nem nas eleições dos centros 
acadêmicos (omissis) 
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Nas últimas eleições vivenciamos isso, foi possível perceber que a 
campanha da chapa vinculada ao DCE que se apresentava como 
oposição (sic situação), foi planejada com bastante a antecedência. O 
material já estava todo impresso antes da inscrição das outras chapas, 
havia a presença de pessoas contratadas para fazer campanha, de 
seguranças para intimidar e coagir os votantes e a ausência de urna nos 
prédios de oposição. Esse é todo um processo que se repete há muitos 
anos e que, até hoje, somente com a força dos alunos não conseguimos 
reverter e obter eleições dem ocráticas” (trecho do depoim ento de Fe lipe 
Paranhos Simões Pires, em audiência realizada no dia 14 de setembro 
de 2004, folhas 09 e 10 do caderno de notas taquigráficas) 
 
“A s eleições para o D C E não tiveram  nenhum  tipo de convocação, 
apenas dois cartazes tamanho ofício foram colocados nos três cantos da 
PUC e uma nota minúscula circulou no jornal da universidade. 
O edital foi lançado na terça-feira e a inscrição acabou na quarta-feira, 
ou seja, não houve tempo para as chapas de oposição se formarem, 
para haver debate ou para os alunos saberem realmente que estava 
existindo uma eleição. Na quinta e sexta-feira ocorreram  as eleições” 
(trecho do depoimento de Lucas Couto Lazari, em audiência realizada no 
dia 14 de setembro de 2004, folha 11) 
 

Por outro lado, podemos reproduzir extratos de depoimentos que, 
segundo os estudantes, revelariam a forma como as bolsas de auxílio estudantil 
são distribuídas e o aproveitamento político que resultaria para dirigentes do DCE 
da PUCRS 

 
“O utras questões entram  em  pauta –  não vou citar muitos nomes para 
não complicar –  como a dos benefícios na PUC. Existem pessoas na PUC 
que recebem um benefício, que seria uma bolsa de 50%. Esse benefício 
foi pleiteado por algumas pessoas –  essa situação vai vir à tona daqui a 
pouco. Quando alguém começa a incomodar um tanto quanto, o DCE 
pede para ficar quieto e oferece a meia bolsa. Segundo informações há 
uma ingerência do DCE em cerca de 40% das bolsas doadas pela 
universidade. Integrantes do DCE fazem parte da comissão de benefício, 
da seleção das pessoas que seriam beneficiadas. Nesse caso, a 
concessão de benefício é um meio de outorgar poder comprando outra 
pessoa, o que configura um  procedim ento antidem ocrático” (trecho do 
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depoimento de Airan Aguiar, em audiência realizada no dia 14 de 
setembro de 2004, folha 27) 
 
“Falarei agora de coisas que estão ocorrendo aqui. Citarei o fato do 
enriquecimento ilícito dos integrantes do DCE: compra de carros 
importados, bares como o do ex-Presidente do DCE, Felipe1, que 
ameaçou ao Felipe Simões Pires, alertando-o para que nunca mais 
tocasse no nome de seu bar em público, porque isso poderia trazer 
algum problema para ele. Portanto, eu vou tocar no nome. Gostaria de 
saber se agora também vai trazer algum problema para mim. Agora, vai 
ter que trazer problema para os dois. É isso. 
Gostaria de falar também sobre o candidato a vereador, Mauro Zacher, 
que está usando num panfleto, com a maior cara-de-pau do mundo, 
essa questão de filantropia. Todos sabem que, por lei, no caso, as 
entidades filantrópicas têm que conceder meia-bolsa para os 
estudantes. Ele tem a educação como prioritária: 8 mil bolsas de 
estudo. Olha o que diz o tal panfleto: 
“Aos 28 anos, Zacher já construiu sua história no movimento estudantil. 
Participou do Centro Acadêmico Visconde de Mauá. Foi dirigente da 
União Estadual dos Estudantes da PUC. Nesse período, Zacher foi o 
principal articulador do Programa de Benefícios Estudantil, que concedeu 
mais de 8 mil bolsas de estudos para os estudantes da PUC, que 
passaram a pagar somente 50% do valor das mensalidades” (term o de 
depoimento de Giuliano Falcetta da Silva Lopes, em audiência realizada 
no dia 14 de setembro de 2004, folha 38) 
 

Ainda nesta audiência foram reveladas outras agressões cometidas 
contra estudantes que participaram do processo eleitoral em chapas de oposição. 
Uma delas, de alta gravidade, deve ser descrita de forma mais minuciosa 

 
“Falarem os sobre outras agressões, porque são acontecim entos 
corriqueiros. Ao sairmos da TVCOM, fomos atentados eu, Felipe Simões, 
Rafael Madeira, Alexandre Dorneles e o Frederico Dutra de Vargas, 
amigo da Unisinos. O Rafael Fleck vinha dirigindo a sua cherokee 
branca, acompanhado de uma pessoa, que não conseguimos ver, devido 
ao pó químico do extintor de incêndio no nosso rosto. Podíamos ter 
batido e capotado o carro. Não questionamos isso e todo mundo sabe, a 

1 Trata-se de Filipe Rodenbusch Tisbierek, ex-Presidente do DCE da PUCRS no período 
2002-2004 
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Universidade inteira sabe, ninguém está questionando isso. Fomos 
perseguidos e por pouco não capotamos o carro numa esquina. 
Podíam os ter m orrido, os cinco” (term o de depoim ento de A iran A guiar, 
em audiência realizada no dia 14 de setembro de 2004, folha 43) 
 
“N a ocasião fui m otorista do carro. O  G iuliano m e ligou, horas antes, 
pedindo minha ajuda, pois ele não tinha carona para voltar. Chegando 
lá, dei carona para o Giuliano, Felipe Simões Pires, Rafael da Veiga e 
Alexandre Dorneles. 
Na saída, descemos a Rua Silvério, pegamos a Avenida José de Alencar, 
sentido CPOR. Quando acabou o canteiro da Avenida, encostou ao nosso 
lado a caminhonete do Rafael Fleck, seguindo o Felipe, a Jeep Grand 
Cherokee branca. Tinha um homem, de aparência truculenta no banco 
do caroneiro, que atirou com o extintor de incêndio contra o meu carro. 
Imediatamente, pisei no freio e esperei eles  passarem. Pararam na 
sinaleira do CPOR. Nisso, fiz uma manobra de grau arriscado, voltando 
em direção à Avenida Getúlio Vargas e entrando, a quase 60 
quilômetros por hora, em uma rua estreita. Foi algo psicologicamente 
apavorante” (term o de depoim ento de Frederico V argas, em  audiência 
realizada no dia 14 de setembro de 2004, folha 83) 
 

No decorrer da audiência ainda foi apresentado, como fato novo, o 
incidente ocorrido na madrugada do dia 19 de maio, quando um grupo de 
aproximadamente cinqüenta alunos que permaneciam em vigília, diuturna, no 
interior da PUCRS e que solicitavam a revisão dos procedimentos eleitorais e a 
apuração das agressões e irregularidades cometidas no mesmo, foram 
violentamente agredidos por um grupo numericamente equivalente e que 
representaria os interesses da chapa de situação, vitoriosa no processo eleitoral. 
Os alunos em vigília foram agredidos com arremessos de ovos, tijolos e sacos 
contendo fezes, além de intimidados por ameaças verbais, tendo ocorrido ainda 
alguns casos de agressão física. Os relatos são dramáticos 

 
“C ontinuando, agora abordarei alguns aspectos estranhíssim os que 
ocorreram na noite das agressões, 18 de maio, que foi o último dia de 
acampamento. Fechava o oitavo dia em que estávamos acampados, 
pacificamente, num acampamento que tinha mais eventos simbólicos, 
propriamente, do que manifestações de cunho agressivo e violento. 
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O que aconteceu nessa noite, especificamente? Ao longo do processo 
dos oito dias, tínhamos, todas as noites, o levantamento da ficha 
completa de quem ficaria no acampamento, ou seja, os dados de 
identificação. Só ficariam no acampamento aquelas pessoas que 
pertenciam ou que tinham vínculo com a PUC, que estavam inscritos na 
PUC, que faziam algum curso. Nessa noite, casualmente, não houve 
esse levantamento. Casualmente. Casualmente também, os integrantes 
do DCE, da chapa da situação, os que ganharam e aqueles antigos, 
junto com os integrantes das chapas anteriores, o Fleck, o Tisbereck, 
que recém tinha saído para entrar agora o Paulo Ardenghi, estavam 
todos lá, junto com os integrantes da Camisa 12, fazendo festinha no 
bar do prédio 50. 
Após essa festinha deles de confraternização pela vitória –  foi isso que 
nos foi relatado –  eles vieram em bando –  só dizendo assim, né? –  e 
ocuparam a frente do DCE, entraram no espaço comum da Arquitetura e 
da Letras porque um dos que os acompanhava era o Presidente da 
Letras, o atual Presidente do Centro Acadêmico da Arquitetura, o 
Mauro2. Ele abriu para eles ficarem  ali e botarem o som a todo volume. 
Ora, um pequeno detalhe: nós fomos terminantemente proibidos de 
colocar qualquer tipo de som em qualquer noite. Quando tocávamos um 
violão, éramos orientados a parar. As últimas oito noites foram as mais 
frias do inverno. Passamos frio. Não podíamos acender uma fogueira, 
não podíamos ouvir som alto. No entanto, eles colocaram o som a todo 
volume, estavam fazendo fogueira na frente do DCE, fazendo churrasco. 
Quer dizer, era uma afronta imediata, direta e absurda. 
Nessa noite, não houve  nenhum tipo de orientação da segurança para 
que eles parassem. Não houve nenhuma orientação. Simplesmente, 
deixaram eles fazerem o que queriam e ficou por isso mesmo, enquanto 
nós, com uma câmara, pensávamos que estávamos filmando, mas a 
bateria já tinha acabado, pegamos depoimentos dos seguranças que 
disseram que estavam vendo mas que não poderiam fazer nada 
enquanto não tivessem ordem do chefe da segurança. Essa ordem 
nunca vinha. Passou-se uma hora, uma hora e meia, acredito eu. 
(omissis). 
Voltando ao caso do acampamento, naquele período de uma hora, uma 
hora e meia, começaram a voar sacos contendo fezes, ovos, pedras. 
Nós, que tínhamos lonas, começamos a puxá-las de maneira a nos 
proteger. Também viramos as bandeiras para que tivéssemos uma 

2 O nome completo do estudante citado não foi mencionado no depoimento 
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proteção maior. Também houve ameaças das mais diversas. Houve o 
estupro das meninas (sic). Lembro. Posso apontar Rafael Fleck, dizendo 
a uma colega nossa –  não sei se ela gostaria que eu mencionasse seu 
nome - : - se vocês forem ao banheiro sozinhas, vão ver. Sua isso, sua 
aquilo, enfim, coisas que não mencionarei aqui. Catalogaram as 
meninas pejorativamente. 
Houve ameaças de morte, dizendo: - Eu vou te matar. Tiago, desliga 
essa câmara, que vou te arrebentar, fato que depois se consumou, 
quando Rafael Fleck foi lá e realmente tomou essa atitude. 
Tisbierek, o Presidente, transtornado e transfigurado, pegou um tijolo e 
jogou nas pernas de um a colega” (trecho do depoim ento de R odrigo 
Faganello Bizarro, em audiência realizada no dia 14 de setembro de 
2004, folhas 18 a 21 do caderno de notas taquigráficas) 
 

Em sentido convergente ao relatado nos depoimentos dos estudantes, 
pode ser feita referência a um documento oficial apresentado em momento 
anterior à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. 
Trata-se do boletim de ocorrência criminal nº 4230/2004, lavrado na 11ª 
Delegacia de Polícia de Porto Alegre, no dia 19 de maio de 2004 (documento em 
anexo). Determinada passagem do boletim guarda relação de similitude com os 
fatos descritos pelos estudantes 

 
“O  grupo de vítim as, todos alunos da PU C , em  m ovim ento com  
acampamento no interior da universidade, foi no dia de ontem atingido, 
principalmente por todos os integrantes da gestão atual do DCE PUC, 
comandando um grupo de aproximadamente cinqüenta pessoas, no qual 
constavam também Felipe Tisbiereck e Rafael Fleck. Todos passaram 
primeiramente ameaças de agressão, de morte, de estupro para as 
meninas, tiro na boca, também passaram a jogar sobre o grupo ovos, 
rojões e pedras e fezes. Foi chamada a BM. Porém os brigadianos não 
conseguiram entrar no pátio da PUC, impedidos por seguranças sob 
ordem da prefeito universitário, conhecido por Rogério3” 
 

Outro ponto destacado pelos depoentes na reunião seria a 
obrigatoriedade do pagamento da contribuição estudantil para o DCE. A forma 
como era concretizada a obrigatoriedade do pagamento da contribuição foi 
descrita em detalhes nos depoimentos. Segundo os estudantes, no mesmo boleto 
bancário de cobrança de mensalidades da PUC consta o valor da contribuição 

3 O nome completo do prefeito universitário não foi citado no depoimento 
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estudantil, não sendo possível ser paga a mensalidade sem ser quitado o valor da 
contribuição estudantil  

 
“N ão estou aqui para falar dessa questão. Estou aqui para levantar 
outros pontos. Por exemplo, quando falei em dar nome aos bois, 
significa dizer que há uma venda casada entre Reitoria e DCE, que 
precisa ser investigada. É muito estranho. Fatos, evidências fortes 
levam a acreditar que essa venda casada exista. Um. Houve uma 
pressão muito grande, nos últimos tempos, para que se retirasse a 
contribuição. Simplesmente não se deu ouvidos a isso. Quando o 
estudante não quiser contribuir com os três reais, ele não pode, na hora 
do pagamento, pedir que a contribuição seja retirada” (trecho do 
depoimento de Rodrigo Faganelo Bizarro, em audiência no dia 14 de 
setembro de 2004, folha 18 do caderno de notas taquigráficas) 
 

 
 
“Pedim os um a assessoria ao D r. S antini, do Fórum  de D efesa do 
Consumidor. Ele nos orientou no sentido de ligar para o banco ou ir ao 
banco com o boleto e, no boleto, riscarmos o valor da contribuição e 
manifestarmos o desejo de não contribuir e de pagar somente a 
mensalidade. Quando fizemos isso, a caixa disse que não era possível, 
que o valor da contribuição está no código de barras e, sendo assim, 
não era possível de ser subtraído do valor. Então, esse aspecto 
configura a venda casada. O Dr. Santini ligou para a PUC, pediu 
esclarecimentos, e a PUC não o esclareceu em nada e lhe disse que esse 
assunto não era de sua alçada e outros com entários do gênero” (trecho 
do depoimento de Airan Meretitz Aguiar, em audiência realizada no dia 
14 de setembro de 2004, folha 18 do caderno de notas taquigráficas) 
 
“A  questão do repasse é bem  interessante. O  D r. S antini, do Fórum  de  
Defesa do Consumidor, que congrega 60 entidades da área de defesa, 
como o Banco Central e Procon, orientou-nos a fazer um teste de 
procedimento para ver se realmente configurava venda casada. O que 
realmente ficou configurado. 
Querendo ou não, não temos como autonomamente riscar o valor e 
dizer que não nos sentimos representados por eles e que não vamos 
contribuir. Precisamos ir até o DCE, atender a uma série de exigências 
para retirar a contribuição. Nesse caso, configura-se a venda casada” 
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(trecho do depoimento de Airan Meretitz Aguiar, em audiência realizada 
no dia 14 de setembro de 2004, folha 27 do caderno de notas 
taquigráficas) 
 
“D eixa eu colocar aqui que só pode retirar contribuição no C am pus 
Central, ou seja, o aluno que estuda em Uruguaiana, por exemplo, e 
quer retirar a contribuição tem de vir de Uruguaiana até Porto Alegre. O 
aluno tem de viajar quilômetros para vir aqui retirar a contribuição. Sei 
disso porque fomos em sala lá no Campus Zona Norte, e eles disseram 
que querem retirar a contribuição só que foram lá na sede do DCE do 
Campus Zona Norte e colocaram que para retirar a contribuição tem que 
ir até o D C E do C am pus C entral” (trecho do depoim ento de Lucas C outo 
Lazari, em audiência realizada em 14 de setembro de 2004, folha 54 do 
caderno de notas taquigráficas) 
 

Afora a questão da obrigatoriedade do pagamento conjunto da 
mensalidade escolar e da contribuição estudantil para o DCE, os estudantes ainda 
afirmaram existir discriminação no repasse e distribuição dos valores 
arrecadados.  Centros e diretórios acadêmicos não alinhados com o DCE estariam 
sendo excluídos da repartição dos recursos pagos pelos estudantes 

 
“O s m esm os m étodos contestados nas eleições para o D C E são 
utilizados para as de Centros e Diretórios Acadêmicos da Universidade. 
Os poucos Centros Acadêmicos que se manifestaram contra o DCE 
pararam de ser reconhecidos e de receber aportes financeiros oriundos 
da contribuição estudantil. São descontados mensalmente três reais de 
cada aluno, a não ser que o próprio aluno se manifeste contrariamente à 
contribuição, encontrando, no entanto, diversos obstáculos para sua 
retirada” (trecho do depoim ento de Felipe Paranhos S im ões Pires, em  
audiência realizada no dia 14 de setembro de 2004, folha 05 do caderno 
de notas taquigráficas) 
 

Ainda na referida audiência do dia 14 de setembro, outra denúncia de 
extrema gravidade foi feita pelos estudantes. Trata-se da realização de gestões 
realizadas pelo DCE visando interesses financeiros da PUCRS e que teriam 
gerado, em contrapartida, retribuições em termos materiais, tanto para o 
diretório central, como para os dirigentes 

 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  SUBCOMISSÃO MISTA CCDH / CECDCT 
      ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA                 Deputado Estadual Estilac Xavier 
                      Deputado Estadual Raul Pont 
                                                                                                        Deputado Estadual Flávio Koutzii 
                                                                                                     Deputado Estadual Fabiano Pereira 
                                                                                                  Deputada Estadual Maria Helena Sartori  
                                                                                                         Deputado Estadual Jair Foscarini 
                                                                                                         Deputada Estadual Jussara Cony 
                                                                                                     Deputada Estadual Floriza dos Santos 
                                                                                                     Deputado Estadual Jerônimo Goergen 

13 

“N ão sei se já foi falado que, naquela ocasião, aconteceu um  jogo de 
favores. A entidade estudantil –  DCE –  representada por alguns alunos 
foi a Brasília e passaram quatro meses em Brasília com tudo pago pela 
PUC. Alguns nomes não sei mesmo, mas sei de alguns que estavam lá, 
mas não sei de todos. Então, prefiro não falar nenhum. Isso foi quando 
PUC perdeu a filantropia. Eles foram para lá fazer um lobby junto à 
bancada do seu partido, junto ao Senado e à Câmara Federal. A PUC 
novamente conseguiu a filantropia. O que aconteceu foi uma troca de 
favores. 
Perguntaram o que eles queriam e qual era o instituto. Disseram que 
queriam que ficasse estipulada a contribuição estudantil e ganharam 
aquela famosa viagem para Cancun e mais algumas benesses. Foi isso 
que aconteceu” (trecho do depoim ento de G iuliano Falcetta da S ilva 
Lopes, em audiência realizada no dia 14 de setembro de 2004, folha 50 
do caderno de notas taquigráficas) 
 

A despeito de convite para participar como observadora, a Reitoria da 
PUCRS e a diretoria do DCE não enviaram representantes para esta audiência. As 
notas taquigráficas que registram os depoimentos e que seguem em anexo a este 
relatório, descrevem em detalhes as agressões, incidentes e denúncias, sendo 
despiciendo sua transcrição integral neste momento, tendo em vista serem parte 
integrante do relatório, sendo destacadas em caderno em anexo. 

 
A segunda reunião ordinária ocorreu no dia 08 de dezembro e tinha 

por finalidade precípua tomar os depoimentos e obter esclarecimentos da 
diretoria do DCE e da Reitoria da PUCRS. Com a antecedência necessária, foram 
encaminhados os convites, não tendo contudo havido o comparecimento, tão 
pouco apresentadas quaisquer justificativa para a ausência. 

 
Foi então, por decisão consensual dos parlamentares presentes, 

determinada o envio de novo convite à diretoria do DCE por meio de notificação 
extrajudicial e renovado o convite à PUCRS. A nova data designada foi o dia 15 
de dezembro. Não obstante tenha sido realizada com sucesso a notificação, 
novamente constatou-se a ausência da diretoria do DCE, não tendo sido 
apresentada, mais uma vez, qualquer justificativa para o não comparecimento. 
Importante salientar que ainda em relação a terceira reunião ordinária –  realizada 
em 08 de dezembro- representantes da diretoria do DCE se negaram a receber os 
convites, afirmando não existir legitimidade de ação da subcomissão mista, haja 
vista ter esta, segundo seu entendimento, expirado seu prazo de duração. 
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Contudo, houve o comparecimento da Reitoria da PUCRS, 

representada pelo Assessor Jurídico da Reitoria, Átila Sá de Oliveira, bem como 
por outros dois professores dirigentes –  Adroaldo Piccinini e Carlos Alberto 
Carvalho. No transcorrer de aproximadamente uma hora foram apresentados os 
motivos que nortearam a conduta da Reitoria ao longo do episódio, tendo sido 
destacado com intensidade a questão da autonomia das organizações estudantis 
e a dificuldade conseqüente da Reitoria tentar administrar a contento a crise 
instalada com as eleições de maio. Em relação a vários fatos, especialmente os 
de maior gravidade, a Reitoria alegou desconhecimento. Quanto as supostas 
infrações cometidas, inclusive criminais, mostrou-se claro a todos a insuficiência 
da ação empreendida pela Reitoria, seja pelos limites pautados por sua linha de 
ação –  respeito à autonomia das organizações estudantis, seja pelo 
acompanhamento assistemático às diversas denúncias que têm sido, com 
regularidade preocupante, apresentadas pelos estudantes. 

 
Em suma, grande número de depoimentos foi convergente no 

sentido de indicar e descrever agressões físicas e morais contra estudantes 
ligados às chapas de oposição na disputa eleitoral pelo DCE da PUCRS. 
Constatou-se um amplo espectro de agressões, desde impropérios até suposto 
homicídio em tempo pretérito. Exatamente este –  suposto homicídio - um ponto 
que merece realce especial no relatório final da subcomissão. Trata-se do 
homicídio do estudante e dirigente universitário Fábio da Silva Borba, assassinado 
em frente a sua residência, em Porto Alegre, em 22 de outubro de 1997, aos 24 
anos. Recentemente, em 20 de fevereiro de 2005, o jornal Zero Hora publicou 
uma extensa reportagem sobre os dez homicídios mais nebulosos dos últimos dez 
anos. Nesta matéria trata-se do assassinato de Fábio Borba da seguinte forma: 

 
“O  crim e aum entou o m edo na C apital, assustada por um a onda de 
roubos a motoristas. O jovem de classe média se formaria no final do 
ano na Pontifícia Universidade Católica (PUCRS). Era secretário-geral da 
União Estadual dos Estudantes e ativista da política estudantil que 
fervilhava naqueles dias, véspera da eleição no Diretório Central dos 
Estudantes da PUCRS. 
--Ele adorava política. Organizava seminários, participava de encontros 
no Brasil e no exterior. Muito tempo depois ainda recebi cartões de Natal 
para ele vindos do México, da Argentina e de outros países –  lembra o 
aposentado Mário Gilberto de Borba, 69 anos, pai do estudante. 
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Dias depois do crime, um depoimento à polícia mudou o rumo do caso, 
tratado até então como um assalto. Pouco antes de morrer, Fábio teria 
comentado com amigos que denunciaria à imprensa um esquema de 
desvio de dinheiro feito por colegas do m ovim ento estudantil da PU C R S ” 
(Jornal Zero Hora, edição do dia 20 de fevereiro de 2005, Caderno 
Polícia, página 43) 

 
Ao longo das audiências, embora passados praticamente sete 

anos dos homicídios, os estudantes relataram como o homicídio de Fábio Borba 
vem sendo utilizado como meio de intimidação e ameaça 

 
“Em  todos esses anos, existiram alguns movimentos pequenos de 
oposição ao DCE, nada comparado à dimensão que se tornou o desse 
ano, inclusive com a união das oposições, o que nunca havia acontecido 
antes. Os alunos que costumavam estar envolvidos com a oposição vêm 
sofrendo ameaças e agressões. Inclusive, pedimos a esta Casa e ao 
Ministério Público a investigação do caso de 1999, quando o aluno do 
curso de Direito, Fábio Borba, que fazia oposição ao DCE e que teria um 
dossiê contra a gestão do Diretório Central, teria sofrido ameaças e, 
posteriormente, foi assassinado em circunstâncias duvidosas e obscuras. 
Parece que o processo foi encerrado sem que se tenha apurado um 
culpado” (trecho do depoim ento de Felipe Paranhos S im ões Pires, em  
audiência realizada no dia 14 de setembro de 2004, folha 05 do caderno 
de notas taquigráficas) 
 
“G ostaria que agora, no depoim ento, falassem  sobre o caso do 
estudante que morreu, o Fábio Borba, segundo informações, em 1999, e 
este caso não foi elucidado, o inquérito não chegou a lugar nenhum. 
Como é usado o caso do Fábio dentro da disputa na PUC, porque 
surgem com esse problema? 
Ele é usado sempre a fim de intimidação, porque, quando percebem que 
algum opositor não tem medo suficiente fazem menção ao caso do Fábio 
como que dizendo: cuidado, porque também pode acontecer contigo. 
Poucas vezes eles dizem textualmente que cometeram o assassinato, 
mas sempre falam em termos de ameaças: Pode acontecer contigo 
também. Foi o que aconteceu comigo. Registramos em ocorrência a 
ameaça que temos gravada, onde foi citado que acidentes acontecem e 
poderia ocorrer com igo com o aconteceu a ele” (trecho do depoim ento de 
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Felipe Paranhos Simões Pires, em audiência realizada no dia 14 de 
setembro de 2004, folhas 78 e 79) 
 

Exatamente dentro desta perspectiva, resta claro aos membros da 
subcomissão mista, a complexidade do assunto, que envolve diversas ações e 
omissões da Reitoria da PUCRS, das organizações estudantis –  representadas 
pelo DCE, e dos alunos em geral. Há entendimento consensual sobre a 
necessidade de aprofundamento das investigações e análises, em especial no que 
tange às infrações criminais denunciadas, que se estenderiam de crimes contra o 
patrimônio até homicídios.  

 
Neste sentido, há posição acorde entre os membros da subcomissão 

do papel providencial desempenhado pelo acompanhamento do Ministério Público. 
A ativa participação dos(as) promotores(as) de justiça na segunda, terceira e 
quarta reuniões ordinárias foi fator decisivo para a obtenção de diversas 
informações que se mostrarão fundamentais no prosseguimento das 
investigações. As providenciais intervenções dos(as) promotores(as) nas três 
reuniões da subcomissão, com especial destaque para a promotora de justiça 
Míriam Villamil Balestro Floriano, da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos 
Humanos de Porto Alegre, foram fundamentais para elucidar diversos pontos 
obscuros, demonstrando a valia da colaboração institucional entre a Assembléia 
Legislativa e o Ministério Público. 

 
A subcomissão adotou como regra de ação tentar obter o maior 

número de evidências sobre os fatos noticiados pelos estudantes. Esta, na teoria 
constitucional, é uma das principais atividades das comissões parlamentares. Não 
por outro motivo, as comissões parlamentares, em língua inglesa, são 
denominadas fact finding comissions (comissões descobridoras de fatos). As 
dezenas de depoimentos e centenas de páginas de documentos e transcrições 
indicam o cumprimento efetivo desta função –  coleta de dados junto a fontes 
primárias. De todo este significativo conjunto de provas testemunhais e 
evidências diversas, depreende-se que há sintonia e congruência entre os 
diversos depoimentos dos estudantes que procuraram à Assembléia Legislativa 
para denunciar as irregularidades, incidentes e agressões ocorridos no processo 
eleitoral de escolha da direção do DCE da PUCRS, ocorrido no mês de maio de 
2004. Esta é a conclusão uniforme que se chega após a análise de todos os 
depoimentos e documentos apresentados à subcomissão. Esta é a avaliação 
política que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul pode fazer 
sobre o caso. A responsabilização civil e criminal dos autores destes fatos cabe, 
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em nossa organização institucional, ao Ministério Público. De forma 
exemplificativa, como contribuição para posteriores investigações e com base nas 
evidências e indícios identificados, podem ser salientados os seguintes pontos  
(1) as eleições para os centros acadêmicos e diretório central dos estudantes da 
PUCRS não são livres e democráticas (2) existem indícios de que a Reitoria da 
PUCRS interfere nas entidades de representação estudantil (3) existe, por parte 
da Reitoria da PUCRS, censura prévia às manifestações estudantis (4) a 
contribuição compulsória é uma das fontes de sustentação financeira do DCE da 
PUCRS (5) existem indícios de que as bolsas estudantis são usadas politicamente 
para coptação e neutralização dos estudantes e (6) existem indícios de ação em 
quadrilha, configurada pela prática de ameaças, violência e coação física contra 
estudantes. A lembrança do assassinato do estudante Fábio Borba tem sido usada 
sistematicamente como meio de intimidação dos estudantes. É fundamental 
investigar profundamente este homicídio, ainda não esclarecido. 

 
Tendo em vista o respeito devido ao prazo temporal de duração desta 

subcomissão previsto no Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Estado do Rio Grande do Sul –  120 dias –  e considerando a necessidade 
imperativa de prosseguimento das investigações, haja vista terem surgido 
diversos indícios da prática de infrações criminais, os deputados membros desta 
comissão técnica permanente decidem aprovar o presente relatório e encaminhar 
cópia do mesmo e de seus respectivos anexos para o Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul, para que possam servir de instrumento útil e idôneo no 
prosseguimento das investigações criminais ora em curso. 

 
Independentemente do encerramento formal dos trabalhos da 

subcomissão, os parlamentares nela diretamente envolvidos comprometem-se a 
continuar acompanhando todos os desdobramentos decorrentes deste relatório. 

 
Porto Alegre, 13 de outubro de 2005. 

 
 
 
 

Deputado Estadual Estilac Xavier 
Relator 

 
 
 


