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Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador Geral da República Augusto Aras 

À Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) Carlos Vilhena 

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro Luciano Oliveira Mattos de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÂMIA DE SOUZA BOMFIM, brasileira, Deputada Federal e 

Líder do PSOL na Câmara dos Deputados, 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;    

   FERNANDA MELCHIONNA E SILVA, brasileira, Deputada 

Federal e Vice-Líder do PSOL na Câmara dos Deputados, 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; 

   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 
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e Vice-Líder do PSOL na Câmara dos Deputados, 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; 

   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; 

TALÍRIA PETRONE SOARES, brasileira, Deputada Federal, 

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; 

mailto:dep.vivireis@camara.leg.br
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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 

 

 

em face do SR. SÉRGIO CAMARGO, Presidente da Fundação Cultural Palmares, para 

instauração de competente inquérito civil, criminal ou procedimento análogo, ante 

as razões de fato e direito adiante expostas. 

 

I. DOS FATOS 

1. Moïse Kabagambe chegou ao Brasil ainda criança, em 2014, 

acompanhado de sua família, onde foram reconhecidos como refugiados pelo 

governo brasileiro. Moïse nasceu no Congo e trabalhava e recebia por diárias no 

quiosque Tropicália, próximo ao Posto 8 na praia da Barra da Tijuca, no Rio de 

Janeiro. Foi neste mesmo local que o jovem foi espancado até a morte. 1 A perícia no 

corpo de Moïse indica que a causa da morte foi traumatismo do tórax, com 

contusão pulmonar, causada por ação contundente. O laudo do Instituto Médico 

Legal estabelece que os pulmões de Moïse tinham áreas hemorrágicas de contusão 

e vestígios de broncoaspiração de sangue.  

2. Trechos do vídeo foram divulgados pelo telejornal RJ1, da Rede Globo. 

É possível ver, por exemplo, quando um homem puxa Moïse pelas pernas enquanto 

ele é espancado e, logo depois, leva embora o taco de beisebol usado como arma 

                                                 
1 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/02/09/morte-de-moise-

entenda-a-participacao-de-cada-um-que-aparece-nas-imagens-do-quiosque.ghtml 
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do crime. Em outro momento, Jailton Pereira Campos, funcionário do quiosque, 

aparece pegando bebidas no freezer enquanto peritos estão no local para examinar 

a cena depois que o jovem já tinha sido dado como morto. 2 O crime reverberou 

pelo país inteiro. Protestos eclodiram em várias capitais brasileiras. No Rio de 

Janeiro, o protesto foi realizado em frente ao local do crime. Em São Paulo, 

movimentos negros se reuniram na Avenida Paulista, no vão do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo (Masp).3 

3. Em Salvador, os manifestantes foram ao Largo do Pelourinho, Centro 

Histórico da capital baiana. O Olodum participou do ato e rufou os tambores em 

sinal de luto. Em Brasília, os participantes do ato se reuniram em frente ao Palácio 

do Itamaraty, na Esplanada dos Ministérios. 4 Em São Luís, o ato foi na Praça 

Deodoro, área central da capital maranhense. Também houve ato na região central 

do Recife. Em Belo Horizonte, a concentração foi na Praça Sete, no Centro, e a 

passeata foi até a Praça Raul Soares. Em Natal, o ato aconteceu num dos trechos 

mais movimentados no centro comercial de Natal. Em Porto Alegre, a manifestação 

foi organizada pelo Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Migrações da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o Nepemigra. Em Cuiabá, 

manifestantes se concentraram na Praça da Mandioca. 5  

4. Tudo que foi dito anteriormente nesta exordial foi amplamente 

noticiado pela imprensa e é de conhecimento geral. A brutalidade do assassinato 

do congolês motivou condolências de diversos personalidades e pessoas 

                                                 
2 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/02/4983941-quiosque-seguiu-

vendendo-bebidas-apos-o-assassinato-de-moise-kabagambe.html 
3 Disponível em https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/02/05/protestos-por-moise-

congoles-assassinado-no-rio-acontecem-em-pelo-menos-9-capitais.ghtml 
4 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/02/05/justica-por-moise-

ativistas-protestam-em-memoria-do-congoles-morto-no-rio.ghtml 
5 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/02/05/justica-por-moise-

ativistas-protestam-em-memoria-do-congoles-morto-no-rio.ghtml 
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associados à diferentes vertentes do espectro político. Este preâmbulo é para dar a 

gravidade das revoltantes, asquerosas e criminosas declarações do Presidente da 

Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo.  

5. Segue o tweet do Presidente da Fundação Cultural Palmares6: 

 

 

6. A declaração, de uma baixeza histórica e sem nenhum embasamento fático, 

infelizmente é mais uma de uma série de declarações que contrariam princípios 

básicos da dignidade humana.  Antes mesmo de assumir a presidência da FCP, 

Camargo já utilizava suas redes sociais para compartilhar declarações totalmente 

incompatíveis com o cargo que ocupa.  

7. Em uma delas classificou o racismo no Brasil como “nutella”. Também 

chegou ao ponto de se referir a escravidão como algo terrível, mas “benéfico para 

os descendentes” dos escravos, pois os “negros no Brasil vivem melhor que os 

negros da África”.7 Como se não bastasse, em outro momento declarou que o Dia 

                                                 
6 Disponível em: https://twitter.com/CamargoDireita/status/1492122033978753030. Acessado às 

20h28 do dia 11/02/2022. 
7 Disponível: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/10/dia-da-consciencia-negra-propaga-

vitimismo-diz-chefe-da-fundacao-palmares-apos-reuniao-com-bolsonaro.ghtml 

https://twitter.com/CamargoDireita/status/1492122033978753030
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/10/dia-da-consciencia-negra-propaga-vitimismo-diz-chefe-da-fundacao-palmares-apos-reuniao-com-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/10/dia-da-consciencia-negra-propaga-vitimismo-diz-chefe-da-fundacao-palmares-apos-reuniao-com-bolsonaro.ghtml
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da Consciência Negra precisava ser abolido. Segundo ele, a data teria sido criada 

pelo campo político da esquerda para propagar o “vitimísmo” no país8.   

8. Em outro caso, veio a público por meio de diversas reportagens de jornal 

impresso e televisivo veiculadas no dia 02/06/2020, que afirmavam que Camargo 

classificou o movimento negro como “escória maldita”, que abriga “vagabundos”, e 

chamou Zumbi de “filho da puta que escravizava pretos”. 

9. Historicamente, a Fundação Cultural Palmares teve entre seus valores 

fundamentais o comprometimento com o combate ao racismo, a promoção da 

igualdade, a valorização, difusão e preservação da cultura negra, a promoção da 

cidadania no exercício dos direitos e garantias individuais e coletivas da população 

negra em suas manifestações culturais e a promoção da diversidade no 

reconhecimento e respeito às identidades culturais do povo brasileiro.  

10. A FCP, portanto, tornou-se referência nacional e internacional na formulação 

e execução de políticas públicas da cultura negra, atuando para promover a 

inclusão social da população afro-brasileira, daí sua importância para a promoção 

de políticas de enfrentamento ao racismo e de promoção da igualdade racial.  

11. A saída de Sergio Camargo do cargo é imperativa e urgente. Não há nenhuma 

condição moral de Sérgio Camargo permanecer à frente de qualquer cargo público 

– muito menos de uma fundação tão prestigiosa quanto a Palmares.  

 

II. DO DIREITO 

                                                 
8 Disponível: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/10/dia-da-consciencia-negra-propaga-

vitimismo-diz-chefe-da-fundacao-palmares-apos-reuniao-com-bolsonaro.ghtml 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/10/dia-da-consciencia-negra-propaga-vitimismo-diz-chefe-da-fundacao-palmares-apos-reuniao-com-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/10/dia-da-consciencia-negra-propaga-vitimismo-diz-chefe-da-fundacao-palmares-apos-reuniao-com-bolsonaro.ghtml
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12. Como explicado na realidade fática, o representado violou a lei, a 

Constituição Federal e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, sendo tal 

conduta tipificada pela Lei nº 7.716/2012, também conhecida como Lei para Crime 

de Racismo. O art. 20 da Lei supracitada é cristalino no sentido da punição à 

xenofobia:  

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de 

um a três anos e multa  

 

13. Além disso, há uma qualificação no tipo penal disposto, pois foi veiculado 

nas mídias sociais do Sr. Sérgio Camargo. Observa-se:  

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por 

intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de 

qualquer natureza: Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.  

 

14. Na seara internacional, o Brasil é signatário de diversos tratados e 

convenções de combate à discriminação racial. Como, por exemplo, a Convenção 

Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial (1969), 

sendo recebido como Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Observa-se o 

que dispõe:  

Artigo IV  

 

Os Estados partes condenam toda propaganda e todas as 

organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na 

superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa 

cor ou de uma certa origem ética ou que pretendem justificar ou 
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encorajar qualquer forma de ódio e de discriminação raciais e 

comprometem-se a adotar imediatamente medidas positivas 

destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação, ou 

quaisquer atos de discriminação com este objetivo tendo em vista os 

princípios formulados na Declaração universal dos direitos do homem 

e os direitos expressamente enunciados no artigo 5 da presente 

convenção, eles se comprometem principalmente:  

 

a) a declarar delitos puníveis por lei, qualquer difusão de ideias 

baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à 

discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou 

provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer 

grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem técnica, como 

também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclusive 

seu financiamento;  

 

15. Nesse mesmo sentido, a Declaração de Viena e o Programa de Ação, 

adotados pela Conferência Mundial de Direitos Humanos em junho de 1993, 

clamam pela rápida e abrangente eliminação de todas as formas de racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. A Conferência Mundial 

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata em 2001, 

na África do Sul, enfatiza a necessidade do combate a Xenofobia, o combate ao 

racismo e o respeito aos Direitos Humanos. E a Convenção Interamericana contra o 

Racismo promulgada por meio do Decreto nº 10.932, de 10 de janeiro de 2022, com 

dignidade de norma constitucional, que expressamente adverte: 

Artigo 4 

Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de 

acordo com suas normas constitucionais e com as disposições desta 

Convenção, todos os atos e manifestações de racismo, discriminação 
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racial e formas correlatas de intolerância, inclusive: 

i. apoio público ou privado a atividades racialmente discriminatórias e 

racistas ou que promovam a intolerância, incluindo seu financiamento; 

ii. publicação, circulação ou difusão, por qualquer forma e/ou meio de 

comunicação, inclusive a internet, de qualquer material racista ou 

racialmente discriminatório que: 

a) defenda, promova ou incite o ódio, a discriminação e a intolerância; 

e 

b) tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham 

constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme 

definidos pelo Direito Internacional, ou promova ou incite a prática 

desses atos; 

16. Tais princípios reafirmam a igualdade e não-discriminação reconhecidos na 

Declaração Universal de Direitos Humanos, incentivando o respeito aos direitos 

humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de qualquer tipo, 

seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outro tipo de 

opinião, origem social e nacional, propriedade, nascimento ou outro status. 

17. Reconhecemos e afirmamos que, no limiar do terceiro milênio, a luta global 

contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata e todas as 

suas abomináveis formas e manifestações deve ser uma prioridade a todos os 

povos e as nações.  

18. É inaceitável, no Estado Democrático de Direito, que um servidor 

público proclame, em suas redes sociais, de forma e xenofóbica, o apoio à barbárie 

e a violência. Certamente, tal fato merece o repúdio de todos aqueles que acreditam 

nos princípios constitucionais que norteiam a sociedade brasileira.  

19. Obviamente, a liberdade de expressão não é um direito ilimitado, devendo 

respeitar outros direitos previstos na Constituição Federal. Dessa forma, a liberdade 
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de se expressar não pode se confundir com o discurso de ódio, o incentivo à violência 

e a reprodução de preconceitos sociais, raciais, étnicos e de gênero.  

20. O tweet do Sr. Camargo, além de configurar crime, expressa uma clara 

afronta aos princípios sensíveis da Constituição Federal e aos Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil:  

 

Artigo 13.5 - Liberdade de pensamento e de expressão: A lei deve 

proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia 

ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à 

discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 

 

21. Nesse sentido, resta evidente que a declaração do Presidente Camargo 

violou frontalmente a Carta Magna, a legislação pátria e a os Tratados Internacionais 

de Direitos Humanos. 

22. O texto constitucional é claro no sentido de que a República Federativa do 

Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o 

pluralismo político e se rege em suas relações internacionais pelo princípio da 

prevalência dos direitos humanos (art. 1º, I, III e IV, e 4º, II). O Presidente Camargo, 

com sua linguagem odiosa e virulenta, vai no caminho inverso dos predicados 

citados na Constituição Cidadã. 

23. Sérgio Camargo, ao citar o congolês como “indigno” e pontuar um inexistente 

“contexto de selvageria”, incita a prática dos mesmos crimes por parte de outras 

pessoas. Um servidor público servindo como encorajador da violência, da morte, da 

barbárie. Por tais razões, o Representado incidiu nos tipos de “incitação ao crime” e 

“apologia de crime ou criminoso”:  

Incitação ao crime  
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Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime: Pena - 

detenção, de três a seis meses, ou multa. Apologia de crime ou 

criminoso  

 

Apologia de crime ou criminoso 

 

Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de 

autor de crime: Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. 

 

III. DOS PEDIDOS  

 

24. De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é 

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, da Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão (PFDC) e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  

b)  Que sejam tomadas as providências administrativas, civis e penais visando 

o cumprimento da lei e resguardo dos direitos constitucionais atinentes em 

face do Representado, SR. SÉRGIO CAMARGO, Presidente da Fundação Cultural 

Palmares, por incitação e apologia ao crime, entre outros tipos penais.  



  

                  CÂMARA DOS DEPUTADOS 

                  Liderança do Partido Socialismo e Liberdade 

                 
 

  

c) Que seja ordenada a retirada imediata do tweet citado nesta exordial, 

presente na página oficial do Presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sr. 

Sérgio Camargo, da rede social Twitter.  

 

d) Que o Ministério Público Federal tome todas as medidas judiciais para o 

imediato afastamento do Representado, SR. SÉRGIO CAMARGO, do cargo de 

Presidente da Fundação Palmares.  

 

 

Nestes termos, pede o deferimento. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 

 

  

Sâmia Bomfim 

Líder do PSOL 

 

 

 

Vivi Reis 

PSOL/PA 

 

Fernanda Melchionna 

PSOL/RS 

 

 

Ivan Valente 

PSOL/SP 

 

 

Áurea Carolina 

PSOL/MG 

 

 

Glauber Braga 

PSOL/RJ 

 

Luiza Erundina  

PSOL/SP  

 

 

 

 

Talíria Petrone 
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