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Representação à Procuradoria Geral da República  
 

Ao Procurador Geral da República 

 

c/c 

 

À Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos  

À 6ª Câmara – Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais  

 

 

 

 

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; 

JOENIA WAPICHANA, brasileira, Deputada Federal e Líder da 

REDE Sustentabilidade na Câmara dos Deputados, portadora da carteira de 

identidade nº 90.475, inscrita no CPF com o nº 323.269.982 – 00, e-mail 

dep.joeniawapichana@camara.leg.br, com endereço funcional no Gabinete 231 

– Anexo IV – Câmara dos Deputados, Brasília – DF, CEP 70160-900; 

ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON, brasileiro, casado, Deputado 

Federal, portador da Cédula de Identidade nº 07575414-3 IFP/RJ e do CPF nº 

014.165.767-70, com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, 

Gabinete 304, Brasília – DF, CEP: 70160-900; 

ELVINO JOSÉ BOHN GASS, brasileiro, casado, Deputado Federal, 

portador da Cédula de Identidade nº 8021611796, SSP/RS e do CPF nº 

125.582.062-49, com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo III, 

Gabinete 873, Brasília – DF, CEP: 70160-900. 

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;  
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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; 

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; 

DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, brasileiro, Deputado 

Federal, portador do RG nº 23.107.009-1, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no 

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; 

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; 

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; 

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, 

mailto:dep.davidmiranda@camara.leg.br
mailto:contato@fabiofelix.com.br
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Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF, CEP 70160-900, contatável por meio do 

telefone 61 32155620 e pelo e-mail dep.luizaerundina@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  

 

em face do Governador do Distrito Federal, Sr. IBANEIS ROCHA BARRO JUNIOR, e demais 

pessoas a serem identificadas, no comando da operação realizada pela Polícia Militar 

do Distrito Federal e pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputado, no início da 

tarde de 22 de junho de 2021, que resultou em cenas de barbárie contra integrantes 

de diversas comunidades indígenas que tentavam acompanhar uma reunião da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC da Câmara dos Deputados. 

 

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 meio milhão de mortos e quase 18 milhões de casos 

confirmados, até a data da presenta representação1.  

É de se salientar que o Brasil, hoje, é o 9º país do mundo com o 

maior número proporcional de mortos por Covid, com a marca de 2.360,87 

mortos para cada um milhão de habitantes. Se considerados apenas os países 

com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil encabeça a trágica lista 2. O 

contexto pandêmico para os povos e populações originárias é ainda mais 

devastador, não só pela vulnerabilidade epidemiológica, mas pela necessidade 

                                                 
1 Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/06/covid-brasil-18-milhoes-
casos-bolsonaro-tira-mascara/. Acesso 22.06.2021. 
2 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/06/4932636-covid-19-brasil-e-pais-
com-mais-de-100-milhoes-habitantes-com-maior-indice-de-mortes.html. Acessado em 22.06.2021. 

https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/06/covid-brasil-18-milhoes-casos-bolsonaro-tira-mascara/
https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/06/covid-brasil-18-milhoes-casos-bolsonaro-tira-mascara/
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/06/4932636-covid-19-brasil-e-pais-com-mais-de-100-milhoes-habitantes-com-maior-indice-de-mortes.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/06/4932636-covid-19-brasil-e-pais-com-mais-de-100-milhoes-habitantes-com-maior-indice-de-mortes.html
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de ações de saúde emergenciais específicas e adequadas à realidade de cada 

povo, negligenciadas pelo Governo Federal.  

Apesar deste contexto desolador que deveria acarretar a união 

de esforços do poder público para salvar vidas, conter a proliferação do vírus e 

minimizar os demais impactos nefastos desta pandemia na vida da população, a 

Presidência da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC da 

Câmara dos Deputados, Deputada Federal Bia Kicis, entendeu que este seria o 

momento adequado para retomar o processo de discussão e votação o Projeto 

de Lei nº 490 de 2007. 

Dentre as principais críticas que podem ser feitas ao Projeto de 

Lei em questão e seus apensados, destaca-se a criação de entraves à já difícil  

demarcação de terras indígenas, esvaziando a competência de órgãos técnicos 

como a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e concentrando poderes na mão de 

congressistas, muito mais alinhados à pauta do agronegócio e do desmatamento 

do que ao respeito aos povos tradicionais do Brasil.  

Ademais, o Projeto de Lei abre brechas para que sejam 

realizadas atividades de significativo impacto ambiental em terras indígenas, 

como venda de madeira e mineração, inclusive por pessoas não indígenas.  

Diante deste ataque, diversos representantes de comunidades 

tradicionais deslocaram-se à Brasília a fim de demonstrar a insatisfação de seus 

povos com a legislação que a base governista da Câmara dos Deputados tenta 

aprovar há quase 14 anos. 

Todavia, cumpre salientar que, por conta de medidas sanitárias 

adotadas pela Câmara dos Deputados com a suposta intenção de evitar o 

contágio e a proliferação da covid-19, os trabalhos legislativos estão sendo 

realizados às portas fechadas, sem qualquer participação democrática e popular.  

Isto é, o atual cenário de pandemia não impede que matérias 

completamente alheias ao seu combate e minoração de seus efeitos sejam 

tocadas adiante pela Câmara dos Deputados, todavia impede que qualquer 

pessoa direta ou indiretamente impactada pela lei que se pretende aprovar 

acompanhe a discussão e votação da matéria.  
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Na data de hoje, 22 de junho de 2021, havia reunião da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC para discutir e votar, 

dentre outros itens, o parecer pela aprovação do PL 490/2007, o que fez com 

que os indígenas se organizassem em manifestação em frente ao anexo II da 

Câmara dos Deputados. Neste momento, sem qualquer justificativa aparente e 

em flagrante violação aos princípios constitucionais que regem o ordenamento 

jurídico brasileiro, membros da Polícia Legislativa e da Polícia Militar do Distrito 

Federal deram início à violenta repressão, que resultaram em cenas de extrema 

barbárie contra pessoas desarmadas, dentre as quais mulheres, crianças e 

idosos. 

Foram utilizadas na repressão aos manifestantes diversas 

bombas de efeitos moral, gás lacrimogênio e disparos de bala de borracha, 

conforme cenas da barbárie:  
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É flagrante a prática de abuso de autoridade e de outras formas 

criminosas de violência, devendo ser prontamente apurada a responsabilidade 

das autoridades no comando das ações, bem como pormenorizar a dinâmica dos 

fatos que ensejaram na violação de direitos dos povos tradicionais que se 

encontram em Brasília no pleno exercício do direito de manifestação para 

demonstrar insatisfação com os rumos da política nacional.   

 

II. DO DIREITO 

Conforme exposto anteriormente, delegações e lideranças indígenas 

de todo o país, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram vítimas de excessiva 

violência policial por parte de agentes de segurança pública do Distrito Federal, sob o 

comando do Governador.  

É de rigor destacar que a Constituição Federal assegura a liberdade de 

expressão e manifestação, impedindo qualquer forma de tratamento degradante em 

razão de situação, conforme se pode concluir por uma análise conjugada de seu artigo 

1º, incisos I, II e IV, e artigo 5º, incisos III, IV, XVI. 

Especificamente no que concerne à população indígena brasileira, a 

Constituição Federal foi promulgada no sentido de reconhecer sua importância para 

toda a comunidade brasileira, conferindo especial proteção aos povos originários, a 

saber:  

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
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§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 

habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física 

e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a 

sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 

riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 

energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 

indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 

participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, 

e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, 

"ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou 

epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da 

soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, 

garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 

risco. 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos 

que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a 

que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do 

solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante 

interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 

indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto 

às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 

4º. 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes 

legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 

interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 

processo. 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 
                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
 

8 

 

  
Reconhecida tal proteção especial, não nos parece amparado pelo 

arcabouço jurídico constitucional a violência policial repressiva exercida pelos agentes 

de segurança pública contra manifestantes indígenas que se organizavam em ato 

diante da eminente ameaça de votação de projeto de Lei com graves impactos sociais, 

especialmente durante o atual contexto de crise sanitária, social e econômica 

decorrentes da pandemia de covid-19.  

Na seara internacional, é importante destacar a existência da 

Convenção nº 169, da Organização Internacional do Trabalho, devidamente 

internalizada pelo Brasil por meio do Decreto 5.051 de 19 de abril de 2004, que veda a 

adoção de medidas como a pretendida por meio do Projeto de Lei 490/2007 sem a 

efetiva participação dos povos tradicionais atingidos na discussão. No mesmo sentido 

se encontra a Declaração da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos dos 

Povos Indígenas. 

Isto é, se o contexto sanitário não permite a presença dos 

interessados na casa do povo para acompanhar a discussão e votação de matérias, é 

lógico e evidente que o contexto sanitário impede a apreciação destas matérias.  

Todavia, além da negativa de direitos, salta aos olhos a flagrante 

violência perpetrada pelos agentes de repressão da Polícia Militar do Distrito Federal e 

pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, que deram início à violência, sem 

qualquer justificativa aparente, com o escopo de reprimir a participação popular 

através do uso desproporcional da força. 

A Constituição Federal estabelece entre os seus princípios e objetivos 

fundamentais, respectivamente, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, pautada na promoção do bem de 

todos/as sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação e, ainda, veda expressamente o tratamento desumano ou degradante a 

qualquer pessoa (art. 1º, incisos II e III, art. 3º incisos III e IV c/c art. 5º, III).  

Da mesma forma, o texto constitucional (art. 144) trata a segurança 

pública como direito e responsabilidade de todos e, ao mesmo tempo, dever do 

Estado, sendo exercida, entre outros órgãos, pela Polícia Militar para a preservação da 

ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Entretanto, no contexto 

de enfrentamento à pandemia do covid-19, o dever de preservação da ordem pública 

não elide a PMDF da observância dos direitos das pessoas – entre outros, à vida, à 
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liberdade, à integridade física e psicológica, à liberdade de expressão e de reunião 

pacífica em locais abertos ao público – participantes ou não do ato em questão. À 

todas as pessoas deve ser assegurada a participação digna em ato público de liberdade 

de expressão e manifestação do pensamento, sem que lhe seja imposta nenhum tipo 

de violência ou embargo por particulares ou agentes públicos.  

Conforme diversos relatos, vídeos e fotografias da situação de hoje, é 

possível que se fale em prática de crimes por partes das autoridades envolvidas na 

operação que negou o direito de participação democrática e popular na reunião da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, 

podendo-se falar, em tese, de possíveis crimes de abuso de autoridade, tortura e 

violência arbitrária. 

Neste diapasão, é de rigor que sejam averiguadas as circunstâncias da 

repressão ocorrida na presente dada, inclusive contra crianças e idosos, a fim de que 

sejam apuradas responsabilidades, uma vez que a impunidade neste caso apenas 

reforçará o modus operandi de violação de direitos aos povos tradicionais brasileiros. 

Por fim, é de se salientar que, conforme entendimento exarado pelo 

C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial autuado sob o nº 

1177910-SE, é possível o reconhecimento de improbidade administrativa dos agentes 

públicos que, em tese, praticaram violações de direitos humanos. 

 

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 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 
                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
 

10 

 

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

direitos constitucionais atinentes, para efetiva investigação e punição dos 

Representados 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 aos povos tradicionais 

presentes no ato de repressão;  

 

Nestes termos, pede o deferimento. 

Brasília, 22 de junho de 2021.  

 
 
 

 
Talíria Petrone 

PSOL/RJ 
 
 
 

Ivan Valente 
PSOL/SP 

 

Joenia Wapichana 
REDE/RR 

 
 
 

Fernanda Melchionna 
PSOL/RS  

 
 
 

Vivi Reis 
PSOL/PA 

 

 
 

Áurea Carolina 
PSOL/MG 

 
 

 
David Miranda 

PSOL/RJ 
 

 
Glauber Braga 

PSOL/RJ 
 

 
 

Luiza Erundina 
PSOL/SP 

 

 
 

Sâmia Bomfim 
PSOL/SP 

 



  

                CÂMARA DOS DEPUTADOS 
                Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                Assessoria Técnica 
 

11 

 

  
  

 
  

 


