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EXCELENTISSIMO SENHOR DELEGADO DE POLICIA FEDERAL DA 
UNIDADE DE MOSSORÓ-RN 

LUDIMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA,  brasileira, casada, 

Professora Universitária da UFERSA, inscrita no CPF n. 877.331.614-87, 

residente na Rua Silvio Pedroza, n. 52, Nova Betânia, Mossoró-RN, email 

ludimilla@ufersa.edu.br, na qualidade de servidora pública federal, de 

Presidente do Conselho da Comunidade da Penitenciária Federal em  

Mossoró/RN e sobretudo, de nomeada pelo Presidente da República para 

o cargo de REITORA da Universidade Federal Rural do Semi-Árido  por 

meio do Decreto de 21 de Agosto de 2020, publicado no Diário Oficial da União 

no mesmo dia, Ano LXI, n. 161-A (em anexo), vem, à presença de Vossa 

Excelência, com base no inciso I, § 1°, do art. 144, da Constituição Federal, do 
inciso II, art. 5°, do Código de Processo Penal, e dos arts. 138, 139 e 288 do 

Código Penal, apresentar 

REPRESENTAÇÃO / NOTICIA CRIME 

em face de ANA FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA DE LIRA, estudante da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido, inscrita no CPF n. 081.333.974-05, 
Residente na Rua Prudente de Morais,170, Santo Antônio, Mossoró/RN, CEP: 
59611-100, pelo suposto cometimento dos crimes de calúnia e difamação, 
contidos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, mediante a acusação de 
que a ora Noticiante seria "GOLPISTA E INTERVENTORA" da UFERSA, lhe 
imputando crimes que não foram cometidos e difamando a sua honra e 
reputação, e pelo crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal, 
além de se aferir a possibilidade do crime de formação de quadrilha 
previsto no art. 288 do Código Penal, quando por meio de ameaças em 
redes sociais, publicadas em diversos canais de comunicação, afirma a 
acusada querer impedir o inicio da gestão da nova Reitora da UFERSA, qu 

Representação  (15846435)         SEI 08068.000764/2020-84 / pg. 1

Fl. 3
DPF/MOS/RN

2020.0088008

Daniel Alves Pessoa

Daniel Alves Pessoa

Daniel Alves Pessoa

Daniel Alves Pessoa



 

• 

- 
T 

- I  • 

-1 
, 

m 

4 - 
. Lismg 
-; 4 

II 

Erãsiesis - ircti - • I 
Representação  (15846435)         SEI 08068.000764/2020-84 / pg. 2

Fl. 4
DPF/MOS/RN

2020.0088008



ocorrerá à partir de 01 de setembro de 2020, além de conclamar estudantes 
para tal fato, conforme os fatos e fundamentos a seguir narrados. 

I - DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

No dia 21 de agosto de 2020, a ora Noticiante LUDIMILLA  

CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA foi nomeada REITORA  da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) pelo Presidente da 

República, por meio de Decreto publicado no Diário Oficial da União (em 

anexo), para exercer o mandato por 4 (quatro) anos a partir do dia 30 de  

agosto de 2020. 
A partir do momento do anúncio da sua nomeação, a estudante da 

UFERSA ANA FLAVIA OLIVEIRA BARBOSA DE LIRA começou a proferir 

ataques à honra da Noticiante por meio de áudios que foram divulgados 

amplamente na cidade e no país, através do aplicativo Whatsapp, chamando-a 

de "GOLPISTA" e "INTERVENTORA", pelo fato de que em consulta à 

comunidade de estudantes, professores e servidores, a noticiante ficou em 

terceiro lugar na lista tríplice para o cargo de Reitor, para o mandato de 2020-

2024. 
Ressalte-se que o Presidente da República, de acordo com a legislação 

aplicável à espécie, tem livre discricionariedade para nomear para o cargo de 
Reitor qualquer dos três candidatos mais votados na consulta à comunidade 
acadêmica da UFERSA, e no caso, o Presidente decidiu nomear a ora 
Noticiante, Professora Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, portanto, não 

havendo dúvidas quanto à legalidade da nomeação 
Irresignada com a nomeação da Professora Ludimilla, a estudante Ana 

Flavia Oliveira Barbosa de Lira então cria um áudio e divulga em vários grupos 

de whatsapp da cidade (audio em anexo), que rapidamente foram 

reencaminhados para várias pessoas, sendo também divulgado em meios de 

comunicação na internet, conclamando os estudantes e a comunidade 

acadêmica da UFERSA a agir contra a nomeação da nova Reitora, afirmando 

que: 
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"I"...1 o Presidente Jair Bolsonaro acaba de anunciar 
publicamente a GOLPISTA Ludimilla Carvalho Serafim 

como Interventora da UFERSA". 

Em continuação no áudio anteriormente referido, a aluna Ana Flavia 

Oliveira Barbosa de Lira, em tom de ameaça à integridade da Noticiante, 

afirma: 

71 nós não admitiremos, não é hora de baixar a cabeça, é 

hora de fazer luta, porque na UFERSA Ludimilla não 

entra nem de helicóptero". 

Ainda em continuação, a discente Ana Flavia Oliveira Barbosa de Lira 

afirma querer juntar mais pessoas para impedir a posse da nova Reitora 
nomeada Ludimilla Serafim de Oliveira, chamando também os novos 

integrantes da equipe, de cargos de direção, de "algozes": 

"I.  1 vamos organizar a nossa luta, nem um minuto de 

sossego pra os nossos algozes, nem um minuto de 

sossego pra GOLPISTA Ludimilla e pra toda a equipe 

interventoraf...1" 

Estas ameaças realizadas pela aluna Ana Flavia Oliveira Brabosa de 
Lira, realizadas através de áudio no aplicativo de comunicação Whatsapp, 

foram amplamente divulgadas em diversos meios de comunicação na internet, 

a exemplo dos que estão abaixo colacionados: 
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Em um vídeo de entrevista feito no dia 23 de agosto de 2020 com uma 

representante do Diretório Central de Estudantes (DCE) da UFRN e divulgado 
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na página do DCE da UFERSA no Instagram (vídeo em anexo), a aluna Ana 

Flavia Oliveira Barbosa de Lira reitera as ameaças proferidas contra a 
equipe de gestores que assumirão cargos de direção juntamente com a 

nova Reitora nomeada,  nos seguintes termos: 

"11..] outra coisa que não deixaremos passar em 
branco: é a desmoralização de todos os que apoiarem 
essa intervenção na UFERSA, de toda a equipe 

interventora, a gente precisa desmoralizar as pessoas,  

de fato constrangê-las". 

Este vídeo foi gravado a partir da entrevista feita ao vivo na página do 
Diretório Central de Estudantes Romana Barros, da UFERSA, por meio da rede 
social INSTAGRAM (endereço: https://www.instaciram.com/dceufersa/),  

conforme noticia abaixo 

Link: https://www.instagram.com/p/CEM3a0npBNO/  
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Ante o exposto, denota-se claramente que a aluna Ana Flavia Oliveira 

Barbosa de Lira além de caluniar e difamar a honra e reputação da noticiante, 
enquanto servidora pública federal e Reitora nomeada oficialmente, conforme 
tipificação determinada nos arts. 138 e 139 do Código Penal, ameaça a sua 

integridade física, nos termos do art. 147 do Código Penal, ao afirmar que ela 
não entra na UFERSA "nem de helicóptero", além convocar estudantes, 

sindicatos e servidores para impedir a entrada da noticiante e nova Reitora, a 

partir do dia 01 de setembro de 2020 nas dependências da UFERSA. 
Neste sentido, vimos à presença de Vossa Excelência solicitar a 

apuração dos crimes de calúnia e difamação perpetrados pela aluna Ana Flavia 
Oliveira Barbosa de Lira, além do crime de ameaça à sua integridade física e 

impedimento de ingresso da Noticiante nas dependências da UFERSA no seu 

primeiro dia de trabalho, que vai ocorrer no dia 01 de setembro de 2020, pela 

manhã, à partir das 08:00 horas, restando evidente a intenção da noticiada de 

inviabilizar atividades administrativas indispensáveis à prestação do serviço 
público de educação superior, licitamente agendadas para serem realizadas 

em uma autarquia federal, qual seja, a UFERSA. 
Por fim, solicita-se a averiguação de suposta formação de quadrilha 

(associação criminosa do art. 288 do Código Penal), caso seja perpetrado 

algum ato que venha atentar contra a integridade física da noticiante, ou 
mesmo se concretize o impedimento de sua entrada nas dependências da 

UFERSA por meio de mais pessoas em conluio com a estudante ora 
denunciada, caso não seja possível às forças policiais impedirem o ato 
criminoso. 

II — DA COMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL 

Os crimes ora cometidos se efetuam por uma estudante da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) contra a Servidora Pública Federal 
LUDIMILLA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA, pelo fato da mesma ter sido 

nomeada para o cargo de Reitora da UFERSA, função esta de maior hierarquia 

na Instituição. 
Neste sentido, pelo fato da UFERSA ter natureza jurídica de Autarquia 

Federal, e o crime cometido ter se dado em razão do exercício das funções do 
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Mossoró, 26 de agosto  120 

LUDIMILLA CARVA 
 

R FIM DE OLIVEIRA 

cargo de servidor público federal, a competência para apuração de crimes é 

desta Policia Federal, conforme disposto no inciso I, § 1°, do art. 144 da 

Constituição Federal, na alínea "g", do inciso IV, do art. 1°, do Decreto n. 

73.332/73, e na Súmula 714 do STF. 
Ademais, conforme já observado, a Professora Doutora Ludimila 

Carvalho Serafim de Oliveira, além de ser a nova Reitora da UFERSA, com 
gestão a se iniciar neste próximo dia 30 de Agosto de 2020, também é a 
Presidente do Conselho da Comunidade da Penitenciária Federal de 

Mossoró/RN, tendo como Vice-Presidente neste conselho um Juiz Federal, e 
ladeando com outras autoridades federais os trabalhos neste nobre conselho, 

de maneira que este fato reforça a competência da Polícia Federal para apurar 

crimes já cometidos contra a Noticiante, bem como aqueles que se mostram na 

iminência de serem cometidos. 

III — DO PEDIDO 

Diante do exposto, venho através da presente representar a Vossa 

Excelência e requerer a abertura de inquérito policial  para averiguação dos 

fatos acima narrados. Como medida urgente e cautelar, ante o crime de 

ameaça à integridade física da ora Noticiante e de impedimento à sua 
entrada nas dependências da UFERSA, solicita-se também a presença de 

integrantes desta corporação policial no dia e horário que a Reitora 
nomeada pelo Presidente da República iniciará os trabalhos de sua 
gestão, quais sejam, dia 01 de setembro de 2020, pela manhã, às 08:00 
horas da manhã, precisamente no prédio da Reitoria da UFERSA. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 2020 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, caput, inciso XXV. da Constituição, e tendo em vista a competência de que trata 
o art. 16. tapir), inciso I, da Lei na 5.540, de 28 de novembro de 1968, resolve;  

NOMEAR, 

a partir de 30 de agosto de 2020. LUDIMILIA CARVALHO SERAFIM DE OLIVEIRA, 

Professora da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, para exercer o cargo de 
Reitora da referida Universidade, com mandato de quatro anos. 

Brasilia, 21 de agosto de 2020; 1999  da Independência e 1329 da República. 
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