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Representação à Procuradoria Geral da República  
 
Ao Procurador Geral da República 

 
 
 
 
 

TALÍRIA PETRONE SOARES, brasileira, Deputada Federal e Líder 
do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora da carteira de Identidade nº 
12.608.655-2, inscrita no CPF com o número 111.382.957-52, e-mail 
dep.taliriapetrone@camara.leg.br, com endereço funcional no Gabinete 617 – 
Anexo IV – Câmara dos Deputados, Brasília – DF, CEP 70160-900; 

FÁBIO FELIX, Deputado Distrital pelo PSOL/DF, Presidente da 
CDDH, brasileiro, solteiro, portador do RG 2368461 SSP/DF, CPF 010.806.391-79; 
com endereço na Câmara Legislativa do Distrito Federal, Gabinete 24, CEP 70094-
902, contatável por meio do e-mail: contato@fabiofelix.com.br 

ÁUREA CAROLINA DE FREITAS E SILVA, brasileira, Deputada 
Federal e Vice-líder do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora da Carteira de 
Identidade nº 12132364/SSPMG e inscrita no CPF nº 014.128.956-26, título de 
eleitor no 139029990213 – Zona 037 e Seção 0355, e-mail 
dep.aureacarolina@camara.leg.br; com endereço funcional no Gabinete 619 - 
Anexo IV - Câmara dos Deputados, CEP 70160- 900; 

IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal e Vice-Líder do PSOL 
na Câmara dos Deputados, portador da identidade parlamentar nº 56359 e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 376.555.828-15; com endereço na Câmara dos 
Deputados, gabinete 716, anexo IV, CEP 70160-900 e contatável pelo e-mail 
dep.ivanvalente@camara.leg.br; 

VIVIANE DA COSTA REIS, brasileira, solteira, deputada federal 
pelo PSOL/PA, portadora do RG n° 5.128.505 SSP/PA e inscrita no CPF n° 
011.418.712-62, com endereço no gabinete 471 - Anexo III - Câmara dos 
Deputados, Brasília – DF – CEP 70160-900, dep.vivireis@camara.leg.br; 

DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, brasileiro, Deputado 
Federal, portador do RG nº 23.107.009-1, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no 
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CPF sob o nº 123.940.737-80, atualmente no exercício de Deputado Federal pelo 
PSOL/RJ, com endereço na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, 
Câmara dos Deputados, Gabinete 267, Anexo III, endereço eletrônico 
dep.davidmiranda@camara.leg.br; 

   ÉRIKA KOKAY, brasileira, Deputada Federal pelo PT/DF, 
domiciliado em Brasília/DF, com endereço Palácio do Congresso Nacional, Praça dos 
Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 203 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, 
e contatável pelo e-mail dep.erikakokay@camara.leg.br 

FERNANDA MELCHIONNA E SILVA, brasileira, Deputada Federal, 
portadora do RG nº 6074311736 expedido pela SSP/RS e CPF nº 002.134.610-05, 
com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 621, 
Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF, CEP 70160-900, contatável por meio do 
telefone 61 32153621 e pelo e-mail dep.fernandamelchionna@camara.leg.br; 

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, brasileira, Deputada Federal, 
portadora do RG nº 6.020.647-0 expedido pela SSP/SP e CPF nº 004.805.844-00, 
com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 620, 
Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF, CEP 70160-900, contatável por meio do 
telefone 61 32155620 e pelo e-mail dep.luizaerundina@camara.leg.br; 

GLAUBER DE MEDEIROS BRAGA, brasileiro, Deputado Federal, 
brasileiro, portador da carteira de Identidade nº 13.354.941-0/Detran RJ e inscrito 
no do CPF nº 097.407.567-19, título de eleitor nº 108161890370, 26ª Zona 
eleitoral, Nova Friburgo/RJ, e-mail dep.-glauberbraga@camara.leg.br, com 
endereço funcional no Gabinete 362 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, Brasília 
– DF, CEP 70160-900; 

MARCELO RIBEIRO FREIXO, brasileiro, Deputado Federal, 
portador da identidade parlamentar nº 56315 e CPF nº 956.227.807-7, com 
endereço no Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Câmara dos 
Deputados, Gabinete 725 e contatável pelo e-mail 
dep.marcelofreixo@camara.leg.br; 

 
NATÁLIA BASTOS BONAVIDES, brasileira, advogada, Deputada 

Federal, inscrita sob o CPF/MF nº 053.528.974-00, RG nº 1910471, com endereço na rua 
Marise Bastier, nº 36, Lagoa Nova, Natal/RN – CEP 59056-070 59, com  endereço Palácio 
do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 748 - 
Anexo IV - Câmara dos Deputados, e contatável pelo e-mail 



  
                CÂMARA DOS DEPUTADOS 
                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 
                Assessoria Técnica 
 
dep.nataliabonavides@camara.leg.br 

SÂMIA DE SOUZA BOMFIM, brasileira, Deputada Federal, titular 
da cédula de identidade RG nº 30577301-X, e do CPF n° 10827786, domiciliada 
em Brasília-DF, com endereço no gabinete 623 - Anexo IV – da Câmara dos 
Deputados e contatável pelo e-mail dep.samiabomfim@camara.leg.br; 

vêm, diante de Vossa Excelência, com fundamento no art. 127, caput e art. 129, II 
e III, ambos da Constituição Federal, e no art. 46, III, da Lei Complementar nº 75, 
de 1993, ofertar a presente  

REPRESENTAÇÃO  

POR ABUSO DE AUTORIDADE 

 
contra ato ilegal e lesivo à moralidade, em face do Governador do Distrito Federal, Sr. 

IBANEIS ROCHA BARRO JUNIOR, e do Subsecretário de Operação do DF Legal, Sr. ALEXANDRE 

BITTENCOURT, pelos atos violentos e ilegais empregados na desocupação de uma 

comunidade de pessoas de baixa renda localizada nas imediações do Centro Cultural 

Banco do Brasil – CCBB, em Brasília/DF. 

 
I. DOS FATOS 

Conforme amplamente divulgado pela imprensa e pelos órgãos 
oficiais de saúde, a pandemia da Covid-19 está em uma de suas piores fases em 
nosso país – com mais de 331 mil mortos e quase 13 milhões de casos, até a data 
da presenta representação1.  

O Distrito Federal também se encontra em grave situação, 
conforme se depreende da Circular nº 55/2021 da Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal, que maneja toda a força de trabalho dos médicos (de todas as 
especialidades) para o front de combate contra a Covid-19. Estamos falando de 
medidas extraordinárias. A mesma circular reconhece a gravidade da pandemia 
no Distrito Federal: “Estamos vivenciando período crítico com imensa sobrecarga 
dos serviços, principalmente hospitalares, em função dos atendimentos aos 
pacientes portadores de COVID-19 no Distrito Federal”.  

                                                 
1 Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/04/brasil-chega-a-3315-
mortes-por-covid-e-se-aproxima-de-13-milhoes-de-casos.ghtml. Acesso 05 de abril de 2021. 
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No mesmo dia em que a Secretaria de Saúde solicita o 
remanejamento de todo o setor médico para o combate à pandemia, matéria d’O 
Globo de 21 de março de 2021 cita que corpos de vítimas da Covid 19 estão sendo 
deixados no chão em corredores de hospitais e mais de 400 pessoas esperando 
leitos de UTI2. O colapso na saúde do Distrito Federal não é iminente – é fato. 

Visando evitar a proliferação da covid-19, bem como assegurar o 
mínimo existencial às pessoas que se veem obrigadas a ocupar áreas com o 
objetivo de garantir seu direito constitucional à moradia, a Defensoria Pública do 
Distrito Federal ajuizou ação civil pública com o escopo de proibir a desocupações 
enquanto permanecer o estado de calamidade pública em virtude da pandemia 
viral já mencionada. 

Todavia, foi justamente neste cenário desolador de caos na 
saúde pública, que por óbvio atinge de maneira mais gravosa a parcela mais 
pobre da população, que não possui acesso efetivo a serviços de saúde, bem 
como por não conseguir cumprir as medidas de isolamento social sem 
comprometer o próprio sustento, que o Governo do Distrito Federal deu início, 
em março de 2020, a desocupação da comunidade instalada na região do Centro 
Cultural Banco do Brasil – CCBB, em Brasília. 

Sobre a fria, frágil e desumana argumentação de que a 
impossibilidade de remoção das pessoas de áreas públicas durante o período de 
pandemia poderia consolidar tais comunidades, o GDF se socorreu à rotineira, 
mas ainda odiosa, prática de reintegração de posse extrajudicial. 

Neste sentido, apesar da existência de decisão judicial em sentido 
contrário, agentes do GDF, ainda em 22.03.2021, se dirigiram ao local da ocupação 
com a intenção de expulsar toda a comunidade da área ocupada, sem a oferta de 
local digno e seguro para as famílias permanecerem. 

O ativista Thiago Ávila, que estava no local prestando 
solidariedade às famílias e tentando demover os responsáveis pela operação de 
seu ímpeto ilegal de destruir as residências improvisadas desta parcela 
marginalizada da população, buscou conversar com o Subsecretário de Operação do 
DF Legal, Sr. Alexandre Bittencourt, a fim de informar a existência de determinação 
                                                 
2 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/com-hospitais-cheios-no-df-corpos-
de-vitimas-da-covid-19-sao-deixados-no-chao-em-corredores-24936721. Acessado em 22 de março de 
2021 
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judicial proferida nos autos da ação nº 0701705-34.2021.8.07.0018, em trâmite, em 
homenagem à saúde pública e dignidade da pessoa humana.  

Neste momento, em verdadeira aula de autoritarismo, o Subsecretário 
Alexandre Bittencourt determinou que agentes públicos que estavam presentes no local 
a fim de auxiliar a desocupação prendessem Thiago Ávila, aduzindo o flagrante pela 
suposta prática dos crimes de “desacato, calúnia e obstrução” 

Em vídeos gravados pelo próprio ativista Thiago Ávila e 
compartilhadas por diversas pessoas em redes sociais, é possível notar o nível da 
arbitrariedade da conduta, uma vez que é possível notar Ávila se aproximando do 
Subsecretário Alexandre Bitencourt com cópia da decisão judicial proibindo a 
desocupação da área quando foi preso em qualquer motivo aparente. 

No referido vídeo, publicado pelo portal Jornalistas Livres, é 
possível verificar que Ávila trata o Subsecretário de forma bastante respeitosa, 
sendo que este, sem qualquer motivo aparente, lhe dá voz de prisão assim que 
Ávila o cumprimenta e se apresenta. Ele informou que estava apenas tentando 
impedir o descumprimento de uma ordem judicial, mais uma vez, indicando que 
trazia consigo uma cópia dela, contudo, os referidos agentes policiais efetivaram 
a prisão.  

Uma vez efetivada a prisão completamente arbitrária de Thiago 
Ávila, o Subsecretário Alexandre Bitencourt continuou com seu intento e, se 
valendo de uma ação do DF Legal motivada por fins de “limpeza e recuperação de 
área degradada” promoveu a destruição de residências extremamente simples, de 
famílias que não possuem outro local para viver. 

Isto é, antes mesmo de autorização judicial, o Governo do 
Distrito Federal promoveu a volta às ruas de mais de uma centena de pessoas. 
Numa conjuntura de desemprego e com a falta de auxílio do Governo do Distrito 
Federal, essa centena não terá escolha alguma e não terá um teto em meio à 
pandemia. 

Conforme é possível destacar, de fato a atitude empregada pelo 
Governo do Distrito Federal foi motivada para promover a “limpeza” da área: 
limpeza social com forte caráter eugenista, uma vez que impôs a 38 famílias o 
relento na maior crise de saúde da nossa história com o escopo de não prejudicar 
a beleza paisagística de um dos cartões postais de Brasília. 



  
                CÂMARA DOS DEPUTADOS 
                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 
                Assessoria Técnica 
 

Avançando, no dia 02/04/2021, as famílias remanescentes foram 
surpreendidas com a divulgação midiática da decisão do Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, no âmbito da SLS nº 2.910, permitindo que o Governo do 
Distrito Federal realize um processo de desocupação forçada contra famílias que 
residem na área em comento3. 

É importante destacar que as medidas judiciais adotadas pelo 
Governo do Distrito Federal demonstram de maneira inequívoca a sua ciência 
acerca do seu impedimento para promover desocupações em decorrência de 
decisão proferida na ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do 
Distrito Federal anteriormente mencionada. 

Pois bem, apesar da flagrante ilegalidade da r. decisão proferida 
pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça em favor do Governo do Distrito 
Federal, em 05/04/2021 foi dado início ao seu cumprimento, sendo enviado à área 
ocupada pelas poucas famílias restantes enorme número de policiais militares a 
fim de ser realizada a desocupação, ainda que não tenham sido ofertadas outras 
habitações às pessoas4. 

Pois bem, no dia em questão, houve atuação policial muito forte 
para reprimir o grupo de famílias que lutava pela efetivação de seu direito 
fundamental à moradia, sendo muitos os relatos de violência desmedida e 
desnecessária dos agentes públicos enquanto levavam ao chão barracos que 
serviam como única moradia de tais pessoas. 

Com o avançar do horário e com o início de uma chuva torrencial 
no local dos fatos, a operação foi suspensa, permanecendo íntegras apenas 
algumas casas, bem como uma pequena escola construída pelos moradores. 

Após a repercussão negativa do assunto, o Governador do Distrito 
Federal, por meio de suas redes sociais, veio a público justificar sua atitude 
descabida e ilegal, aduzindo algumas mentiras, a saber: 

                                                 
3 Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/02042021-
Presidente-do-STJ-autoriza-desocupacao-de-centro-de-eventos-na-area-central-de-
Brasilia.aspx#:~:text=O%20presidente%20do%20Superior%20Tribunal. Acessado em 05 de abril de 2021 
4 Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2021/04/4916195-moradores-da-
ocupacao-do-ccbb-resistem-a-derrubada-dos-barracos.html. Acessado em 06 de abril de 2021. 
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De início, é de rigor destacar que a atitude tomada pelo GDF não 
pode ser considerada como mero cumprimento de uma decisão judicial, haja 
vista que foi o próprio GDF que buscou o Poder Judiciário com o intento de 
desocupar a região. Ademais, o Governador Ibaneis Rocha visa justificar sua 
atitude nefasta ao elogiar o próprio trabalho na área da habitação, contudo não 
aponta qual alternativa foi ou será ofertada às famílias que viviam na região.  

Avançando, em 07.04.2021, data da presente representação, a 
operação de desocupação foi retomada, sendo enviado à área um grande número 
de policiais militares e agentes do DF Legal com o escopo de destruir o que restava 
e, assim, negar um dos mais básicos direitos à integralidade do grupo de pessoas 
que ali vivia, o direito à moradia, conforme as imagens a seguir: 
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Apesar da resistência pacífica dos moradores da região e seus 
apoiadores, são muitos os relatos de utilização de meios violentos para efetivar 
a desocupação, como uso de gás e spray de pimenta, golpes de cacete etc.  

É importante destacar, ainda, que alguns apoiadores, em sinal de 
resistência pacífica, permaneceram no telhado da escola construída pela 
população local, todavia tal circunstância não foi capaz de arrefecer o ímpeto dos 
agentes, que continuaram o trabalho de demolição, colocando a vida e a 
integridade física dos manifestantes presentes em extremo risco.  
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Após tal fato, quatro manifestantes que estavam foram presos 
pelos policiais militares presentes, de forma arbitrária e truculenta. Pois bem, ao 
tempo desta representação, chega a informação de que todas as famílias forma 
removidas do local sem que lhes tenha sido ofertada opção de moradia digna 
pelo tempo necessário para a estabilização financeira, todas as residências do 
local e a escola comunitária foram completamente destruídas, foram utilizadas 
técnicas violentas pelos agentes encarregados da desocupação e quatro pessoas 
foram presas. Tudo isso durante o pior momento da pior crise de saúde vivida 
pela sociedade brasileira. Trata-se de uma ação ilegal, imoral e desumana, em 
meio a uma epidemia que já ceifou a vida de mais de 320 mil brasileiros.  

 

II. DO DIREITO 

DO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA E DE SEUS DESDOBRAMENTOS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Conforme preceitua o artigo 6º da Constituição Federal, a 
moradia se constitui como um direito social fundamental do cidadão, impondo ao 
Estado obrigações de ordem negativa de ordem ativa. 

No que tange às obrigações negativas, o Estado se vê impedido 
de atuar de forma a atrapalhar o livre gozo deste direito, por sua vez, na ordem 
positiva de tal direito, o Estado tem por objetivo tomar atitudes concretas no 
sentido de oportunizar àqueles que integram as camadas mais marginalizadas da 
população o direito de possuir uma morada adequada, com condições básicas de 
estrutura, saneamento básico, eletricidade etc. Trata-se do conceito de moradia 
digna. 

Salta aos olhos a falha do Governo do Distrito Federal em prestar 
a obrigação em ambas as vertentes: além de não oportunizar de maneira digna a 
moradia ao grupo de pessoas extremamente vulneráveis que vivia na ocupação, 
de forma violenta e desumana, promoveu a remoção do grupo sem oferecer 
alternativa para as famílias. 

Ademais, é de rigor destacar que o atual contexto de pandemia 
global impõe ao agente público um dever maior de cuidado com esta parcela da 
população, uma vez que é sabido que as baixas condições financeiras e estruturais 
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podem acarretar uma maior vulnerabilidade em caso de contaminação pelo 
coronavírus. 

 Foi justamente neste contexto que foi aprovada a Lei Distrital nº 
6.657/2020, de autoria do Deputado Distrital Fábio Félix, que estabelece 
diretrizes para o Plano Emergencial para o enfrentamento da Covid: 

Art. 2º O direito de se manter isolado em domicílio ou de se 
afastar dele provisoriamente compreende: 

 
I – a proibição de remoção de ocupações e a efetivação de 
ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado 
antes da declaração da emergência de saúde de 
importância internacional. (Grifamos). 

Para além disso, foi ignorada a Recomendação nº 90/2021, do 
Conselho Nacional de Justiça, que, em seu artigo 1º, pede uma avaliação 
cautelosa de eventuais desocupações durante o período da pandemia: 

Art. 1º Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, 
enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, 
avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de 
urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de 
imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que 
envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e 
econômica. (Grifamos). 

Se já não bastasse a completa ilegalidade da desocupação nos 
termos supramencionados, é de rigor salientar a remoção de 32 (trinta e duas) 
sem nenhuma alternativa digna.  

Esta espécie de atitude é profundamente reprovada pela 
comunidade internacional, e por qualquer indivíduo que tenha o mínimo de 
compaixão, sendo imperioso destacar a existência do Comentário Geral no. 7, 
editado pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização 
das Nações Unidas, reforçando que a prática de despejos forçados é generalizada 
e deve ser combatida e da Resolução 2004/2841 do Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas, que aduz que a prática de despejos forçados é 
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considerada contrária às leis que estão em conformidade com os padrões 
internacionais de direitos humanos, e constitui uma grave violação de uma ampla 
gama de direitos humanos, em particular o direito à moradia adequada. 

 
Ademais, nossa Constituição da República prevê que a “saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Para tanto, a Constituição 
da República instituiu um sistema único de ações e serviços públicos de saúde através 
de rede regionalizada e hierarquizada organizada de acordo com, dentre outras, a 
diretriz de atendimento integral (art. 198, inciso II).  

 
Em tempos de pandemia do novo coronavírus, hospitais abarrotados, 

escalada nas mortes e sociedade fraturada, é preciso rememorar que a dignidade da 
pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, 
da Constituição) e que é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de 
construir uma sociedade justa e solidária (art. 3º, inciso I, da Constituição).  

 
É inaceitável, no Estado Democrático de Direito, que recursos 

públicos que poderiam ser destinados ao combate à pandemia sejam usados para 
retirar famílias pobres de suas moradias. Diante de tão severa crise sanitária, que 
escara desigualdades socioeconômicas e étnico-raciais, é inaceitável que o poder 
público violando Direitos humanos.   

Diante de todo o exposto, inexistem dúvidas acerca da flagrante 
violação ao direito social fundamental à moradia de parcela extremamente 
vulnerável do Distrito Federal, que se verá completamente desassistida pelo 
Poder Público que promoveu despejo violento e ilegal durante a maior crise de 
saúde já vivida por nossa sociedade.  

 
DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

Tem-se por ímprobos aqueles atos que a legislação visa extirpar 
da administração pública, se dividindo eles em atos que importam 
enriquecimento ilícito do agente, atos que causam prejuízo ao erário e atos que 
atentam contra os princípios da administração pública. 
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No caso em comento, é de rigor salientar a ocorrência de dois 
atos de improbidade administrativa que atentaram contra os mais basilares 
princípios de uma administração pública democrática.  

De início, destaque-se a prisão completamente arbitrária de 
Thiago Ávila, uma vez que realizada pelo Subsecretário de Operação do DF Legal, Sr. 
Alexandre Bittencourt, sem qualquer autorização legal. É nítido no vídeo acostado aos 
autos que Ávila em momento algum é descortês com o Subsecretário em comento, 
sendo preso imediatamente após se aproximar com cópia de decisão liminar que 
impedia a realização da desocupação. 

Não nos surpreende que o Subsecretário em questão tenha se valido 
do crime de desacato para justificar a ordem ilegal de prisão. É que, conforme 
reiteradamente manifestado pelo Comitê Interamericano de Direitos Humanos, tal tipo 
penal, mais do que proteger a honra do agente público, tem por finalidade a opressão 
de opositores, recebendo tal característica a denominação de "chilling effect” ou “efeito 
amedrontador/resfriador/paralisante”. 

De outra banda, tanto o Subsecretário de Operação do DF Legal, Sr. 
Alexandre Bittencourt, quanto o Governador do Distrito Federal, Sr. Ibaneis Rocha, 
também atos ímprobos ao efetivar a destruição da moradia de 32 (trinta e duas famílias), 
mais de 100 (cem pessoas), enquanto existia decisão judicial do D. Juízo da 8ª Vara da 
Fazenda Pública de Brasília proibindo a remoção das famílias. 

Ambos os atos se mostram eivados de imoralidade, na mesma esteira 
do entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso 
Especial autuado sob o nº 1177910-SE, em que se reconheceu a improbidade do agente 
público que tortura preso custodiado em delegacia, sendo a violação de direitos 
humanos absolutamente apta para ensejar a responsabilidade administrativa por 
improbidade. 

 
DA POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES 

Ainda no que toca aos fatos narrados no tópico anterior, os 
Representados agiram de forma contrária à lei. No Estado Democrático de Direito, o 
Governador se submete à Constituição Federal e às leis vigentes, devendo respeitar o 
Direito à moradia, à dignidade da pessoa humana e as liberdades democráticas dos 
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cidadãos. Conforme foi demonstrado, o caso enseja graves violações de Direitos 
constitucionalmente consagrados. É claro e notório, portanto, que os Representados 
agiram em desconformidade com a lei para perseguir os ocupantes e seus apoiadores, 
inclusive com a prisão ilegal de quatro manifestantes. Foram práticas reiteradas de 
ataques ao Estado Democrático de Direito por parte dos Representados, em meio à 
pandemia.   

 A prisão em flagrante na hipótese tratada nesta representação, 
qual seja a de absoluta inexistência de motivos autorizadores de tal medida, 
configura a prática do delito previsto no artigo 9º da Lei 13.869/2019 (Lei de 
Abuso de Autoridade), a saber: 

Art. 9º Decretar medida de privação da liberdade em 
manifesta desconformidade com as hipóteses legais: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Avançando, a desocupação ilegal efetivada pelo GDF pode 
configurar os delitos previstos no artigo 22 da Lei supramencionada, bem como o 
previstos nos artigos 322 e 345 do Código Penal, in verbis:  

Art. 22.  Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, 
ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas 
dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, 
sem determinação judicial ou fora das condições 
estabelecidas em lei: 
Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Violência arbitrária 

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a 
pretexto de exercê-la: 

 Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena 
correspondente à violência. 

 Exercício arbitrário das próprias razões 

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 
pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: 
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Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além 
da pena correspondente à violência. 

Diante deste cenário, é de rigor que sejam apuradas, no âmbito 
desta I. Procuradoria, a possível prática dos crimes supramencionados no curso 
da desastrosa, desumana e ilegal desocupação. 

 
III. DOS PEDIDOS  

1. De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público exerce 

função essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do Estado 

Democrático de Direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. É papel do 

Ministério Público investigar e representar os interesses indisponíveis da população e 

defender a Democracia. Assim, requeremos o que segue:  

a) O acolhimento da presente Representação, com o devido trâmite no âmbito da 

Procuradoria Geral da República (PGR);  

b)  Verificadas irregularidades no cumprimento ou o descumprimento dos ditames 

legais/constitucionais, que sejam tomadas as providências civis, penais ou 

procedimentos análogos, visando o cumprimento da lei e resguardo dos direitos 

constitucionais atinentes, para efetiva investigação e punição dos 

Representados, o Governador do Distrito Federal, Sr. IBANEIS ROCHA BARRO JUNIOR, 

E o Subsecretário de Operação do DF Legal, Sr. ALEXANDRE BITTENCOURT, e dos 

demais possíveis envolvidos.  

c) No âmbito cível, tendo em vista a inconstitucionalidade, a ilegalidade, a ilicitude 

penal, a improbidade administrativa e a imoralidade dos atos, a promoção, pelos 

meios que julgar adequado, da responsabilização dos Representados por dano 

moral coletivo. Requeremos que a indenização a ser paga pelos Representados 

seja revertida integralmente para as famílias que foram vítimas da desocupação 

ilegal;  
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Nestes termos, pede o deferimento. 

 

Brasília, 07 de abril de 2021.  
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