Relatório da atuação de entidades de Direitos
Humanos durante a operação conjunta do
Bope, Core e PRF que se tornou a chacina do
Complexo do Alemão de 21/07/2022

Foto: Voz das Comunidades, em 22 de julho de 2022
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1. INTRODUÇÃO

Este relatório busca sistematizar as principais informações relativas à atuação das
entidades de defesa dos direitos humanos signatárias, que vêm trabalhando em conjunto
não só nos eventos decorrentes da operação policial que se tornou a chacina do Alemão,
mas também em outras situações de grave crise humanitária nas favelas cariocas. São
instituições públicas e organizações locais da sociedade civil que têm práticas de
proximidade com moradores de favelas e periferias do Rio de Janeiro e, portanto, recebem
em primeira mão notícias, informações e pedidos de socorro quando essas operações
acontecem.
Assim, o propósito deste material é apontar os principais elementos da dinâmica das
chacinas estatais presentes na operação ocorrida no Complexo do Alemão em 21 de julho
de 2022. Além disso, indicar os gargalos existentes para a prevenção e a interrupção das
inaceitáveis violências promovidas pelo Estado contra a população do Rio de Janeiro.

—
Relatório de atuação de entidades de Direitos Humanos durante a chacina do Complexo do Alemão de 21/07/2022
Página 3 de 30

2. O DIA DA CHACINA

2.1.

Primeiras denúncias
Resumo: previsibilidade da chacina por tendência de operação
vingança; violência generalizada; inviabilização do cotidiano das
famílias; invasões de domicílio; arruaças; dano ao patrimônio;
helicópteros como plataforma de tiros; danos à saúde mental de toda
a população; intenso tiroteio com alto risco de morte de moradores;
agressões; ameaças; execuções; envio ao Plantão do Ministério
Público para controle das operações policiais; ausência de medidas
de interrupção imediata da violência no local.

Recebemos as primeiras denúncias às 6h da manhã através de lideranças e
coletivos com quem atuamos em parceria, em especial na construção do projeto Defensoria
em Ação nas Favelas.
No primeiro momento, focamos na orientação aos denunciantes e na documentação
do material e informações recebidas. Os principais materiais que recebemos seguem nesta
pasta:
https://drive.google.com/drive/folders/1jF8pb136Znd8dkHco_OsP-3crL3gqTAp?usp=sharing.
Abaixo, segue uma breve lista do material enviado ao Plantão do Ministério Público
para controle das operações policiais, em ordem de envio, com os respectivos horários:
-

8h44m - Vídeo feito por moradora ofegante, que não quis se identificar,
mostrando sua parede perfurada por um tiro, sua televisão quebrada e a
casa

bangunçada

após

uma

invasão

de

domicílio:

https://drive.google.com/file/d/1R7rsCoURDbCOZRnhXYwr1c5mk8v7SYpO/vi
ew?usp=sharing
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-

8h44m - Vídeo com imagens escuras (provavelmente devido ao horário,
ainda de madrugada) com audio mostrando diálogo entre a família que mora
na casa e um homem que seria policial dentro da casa da família enquanto
são

ouvidos

sons

que

parecem ser disparos de arma de fogo:

https://drive.google.com/file/d/1ym7IHG3UznKoNTBQPTmDWYJrxhacM45q/
view?usp=sharing
-

8h44m

-

Vídeo

de

comércio

atingido

por

tiros:

https://drive.google.com/file/d/1wU_ZDsTCbHibXc9g11Gb_HplXVnIwC1O/vie
w?usp=sharing
-

8h44m - Vídeo mostra policiais dentro da casa de um morador:
https://drive.google.com/file/d/1l3EPKiJkKnXbNUbYFphCz_SHXk7-ck4x/view
?usp=sharing

-

8h44m - Vídeo mostrando viaturas no entorno do Complexo do Alemão, com
o dia ainda escuro (provavelmente de madrugada, no início da operação):
https://drive.google.com/file/d/1KzSbrqpi9QMSJqsIzxwsd-Q8gek0XDX8/view
?usp=sharing

-

8h44m - Vídeo mostra mulher desesperada com seu filho, denunciando que
policiais

passaram

por

ali

atirando:

https://drive.google.com/file/d/1GYxF1usKniiB77JyPeGQGm_3lVUG4_ei/vie
w?usp=sharing
-

8h44m - Vídeo feito da janela com morador dizendo que os tiros não param:
https://drive.google.com/file/d/17zWhbb8NFFM1DcyAOYREWvNg-VlObtc_/vi
ew?usp=sharing

-

8h44m - Print de postagem no Twitter com pessoa falando sobre sua mãe
estar passando mal devido à invasão de sua casa sem mandado por
policiais:
https://drive.google.com/file/d/1YjvkpUvH1-XHiI4y893ppENLBPZ1Zs4y/view?
usp=sharing

-

8h44m - Imagem da televisão com informação de morte de policial no
Complexo do Alemão, acendendo alerta sobre tendência de operação
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vingança:
https://drive.google.com/file/d/1JNfZlQldy19y_XHdEtcQOtc_G2k3GtNE/view?
usp=sharing
-

9h31m - Foto com o que parece ser um corpo coberto por lençol no
Complexo

do

Alemão:

https://drive.google.com/file/d/12mmHwoByf1lTNqY1_jQJpLu3jubBIXlD/view?
usp=sharing
-

9h31m

-

Foto

com

corpos

em

beco

no

Complexo

do Alemão:

https://drive.google.com/file/d/1KJ2B9RE3K__qIPCS_Q3BDFXUaf7leBPc/vie
w?usp=sharing
-

9h31m - Foto com o que parecem ser corpos cobertos por lençóis em beco
do

Complexo

do

Alemão:

https://drive.google.com/file/d/1w82L3ybIm541vsZPQDn-eZBxsPQmY3At/vie
w?usp=sharing
-

10h36m

-

Foto

de

corpos

no

chão

em

beco

do

Alemão:

https://drive.google.com/file/d/1EI2sRk5VWy2rypdkyUxJ6STlCRzKsy_t/view?
usp=sharing
-

10h52 - Vídeo mostrando o fechamento dos acessos da Estrada do Itararé,
com

ônibus

voltando:

https://drive.google.com/file/d/1cJ_XOo1zhnDLP8q4Upkv8cIajhHl6rSn/view?
usp=sharing
-

10h57m - Áudio de homem dizendo que os policiais estariam “matando geral”
na área do “Chuveirinho”, atirando de “pertinho”. Enquanto ele fala, são
ouvidos

sons

de

tiro:

https://drive.google.com/file/d/11USH24-eHb_U5OGtgxw5Sm5UghcSGOdD/v
iew?usp=sharing
-

11h30m - Vídeo de moradores nas lajes e janelas do Complexo do Alemão
abanando bandeiras brancas e pedindo o fim das violências no território:
https://drive.google.com/file/d/1VPLKqNASb85pivZFdoexZjgjFfuIiEgG/view?u
sp=sharing
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-

11h34m - Áudio com sons de tiros que parecem se aproximar conforme são
disparados

(como

se

o

atirador

estivesse

em

movimento):

https://drive.google.com/file/d/1OoKCW0P5_0BHgKNc1fBuC7wOe9S0898G/
view?usp=sharing
-

11h34m - Audio com mulher dizendo que o helicóptero estava atirando de
cima

pra

baixo

e

passando

baixinho

perto

de

sua

casa:

https://drive.google.com/file/d/16Ec-S1ieOyOaiO2H8iSxip7Ii1kYdrcS/view?us
p=sharing
-

11h34m

-

Áudio

de

mulher

falando que está com muito medo:

https://drive.google.com/file/d/1jKtq2KOmFCo36CBLxuu0mCePSMa4Ht7C/vi
ew?usp=sharing
Somando este material, os relatos e as informações complementares, em resumo as
denúncias davam conta de violência generalizada contra a população do Complexo do
Alemão, inviabilizando atividades de rotina de toda a população ali residente, como saída de
casa para escola, trabalho ou consultas médicas, abertura de comércios, ida ao mercado
para compra de suprimentos básicos do dia a dia familiar, entre outros afazeres normais do
cotidiano. Além disso, pessoas narrando enorme medo em ficar em casa devido ao risco de
serem alvejadas por munições que sabidamente transpassam paredes de alvenaria.
Algumas denúncias davam conta também de invasões de domicílio, arruaças nas casas das
famílias, danos ao patrimônio, entre outras violações às famílias do Complexo.
Ainda cedo, com a triste notícia da morte do policial militar vitimado naquela manhã,
estivemos alertas à tendência de operação vingança com alto risco de chacina, padrão que
pode ser observado em ocasiões passadas no Rio de Janeiro e que viria a ser confirmado
pelas denúncias que se seguiram: helicópteros atirando em direção ao solo e execuções
(também constantes na pasta acima linkada). Desta forma, conforme íamos recebendo as
denúncias e os materiais, fomos documentando tudo e enviando para o Plantão do
Ministério Público de controle das operações policiais, solicitando medidas de interrupção
imediata das violências perpetradas. Em especial, antes mesmo de recebermos as
primeiras denúncias de execuções e fotos de corpos, o ouvidor-geral da Defensoria Pública
do Rio de Janeiro mandou a seguinte mensagem ao Plantão do MP, às 8:30:
—
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Alguns alertas:
- Com a morte do agente policial há forte tendência de operação vingança.
- Não sei a motivação da operação em si, mas sei que não trará nenhum ganho
de segurança para a população. Pelo contrário, teremos mortos, feridos,
traumatizados, danos etc, e a população hoje simplesmente não consegue
trabalhar, estudar, ir a compromissos pessoais, abrir comércio, e assim por diante.
- Estamos recebendo muitas mensagens que reforçam esses efeitos de violação
generalizada aos direitos da população.
Neste sentido, compartilho que acho importante:
1) questionar o propósito da operação;
2) questionar a continuidade da operação nas condições em que ela se encontra
agora.
3) levantar quais aparelhos públicos de saúde, educação e assistência social
estão fechados em virtude de uma operação que nada resolverá.
4) Em uma escala mais ampla, questionar o emprego de recursos públicos nesse
tipo de ação.

Após

documentação

e pedidos de interrupção da violência no local, a

Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro decidiu ir ao território junto com
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC-A), Comissão de Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (CDH-OAB/RJ) e a
Conselho Estadual dos Direitos Humanos (CEDH).
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2.2.

Movimentação no território
Roteiro: Nova Brasília >> UPA Alemão >> Grota >> UPA e Hospital
Getúlio Vargas. Resumo das principais ações no território: pedido
(não atendido) ao MP de medidas de suspensão da operação para
checagem segura in loco das graves denúncias de violações de
direitos humanos; escuta de lideranças e moradores nos acessos da
comunidade; acolhimento de vítimas e familiares; apuração de
informações junto às unidades de saúde; pedido (atendido) ao MP de
perícia no carro onde Letícia foi alvejada e acabou vindo a óbito.

As instituições supracitadas chegaram em Nova Brasília por volta do meio-dia, onde
encontramos uma aglomeração de moradores nos acessos da favela. Eles reforçaram as
denúncias e pediram para irem juntos até os locais apontados como cenas das graves
violações. Foi explicado que não era possível entrar até a estabilização do território, sob
pena de colocarmos os próprios moradores em situação de risco de vida. Vale ressaltar que
algumas moradores relataram nos acessos da favela que tentaram ir até locais apontados
como lugares onde estariam ocorrendo graves violações, como torturas, agressões,
ameaças e omissão de socorro a pessoas feridas, mas que foram recebidas a bala, o que
confirmava a avaliação de risco de entrada no local sem a suspensão da operação para
estabilização do território.
Enquanto as instituições escutavam e orientavam os moradores, um conjunto de
policiais militares do Bope saiu da favela Nova Brasília, sendo alvos de protestos das
pessoas que ali estavam. Um dos policiais estava exaltado e chegou a apontar um fuzil para
a cabeça de um homem desarmado, elevando a tensão no local. Logo após, chegou a
apontar o fuzil para o grupo de moradores e representantes das instituições presentes no
local. Quase ocorreu um confronto direto entre policiais e moradores. Havia muitas famílias
em desespero, preocupadas com jovens que estariam necessitando de socorro médico no
interior da favela.
—
Relatório de atuação de entidades de Direitos Humanos durante a chacina do Complexo do Alemão de 21/07/2022
Página 9 de 30

Neste contexto, reforçamos junto ao MP a necessidade de suspensão da operação
para apuração das denúncias in loco e nos colocamos à disposição para mediarmos a
situação. Para isso, sistematizamos as principais denúncias que chegavam a nós com
características de emergências humanitárias. Porém, conforme será descrito abaixo, não
tivemos resposta quanto às situações listadas. Também não tivemos acatado nosso pedido
de suspensão da operação para estabilização do território, de modo a tornar possível a
checagem das graves denúncias de violações nos locais apontados pelos moradores.
Desta forma, nos mantivemos nos arredores (Av. Itaóca e Estr. do Itararé) e não
pudemos entrar na favela para ir aos locais indicados nas denúncias. Assim, enquanto
esperávamos por resposta positiva que tornasse viável e seguro a checagem in loco, nosso
foco no dia da chacina foi o acolhimento das famílias e checagem de dados junto às
unidades de saúde, enquanto aguardávamos resposta sobre os nossos pedidos.
Durante o tempo em que ficamos acolhendo familiares e moradores no entorno da
favela, um relato grave se repetiu: moradores afirmaram que, ao tentar se aproximar de
locais onde estariam pessoas feridas ainda vivas pedindo socorro, foram recebidos com
tiros de dispersão. Tais relatos reforçaram ainda mais a preocupação com a segurança das
pessoas que pretendiam se aproximar das localidades apontadas nas graves denúncias,
motivo pelo qual as instituições presentes insistiram ainda mais na solicitação de suspensão
do confronto para atendimento de tais denúncias. Contudo, a insistência não foi suficiente, a
operação continuou e o Ministério Público manteve a recomendação de não entrada no
território devido à instabilidade da área, sem indicar medidas no sentido de suspender a
operação para checagem das graves denúncias. Importante dizer que, nos dias
subsequentes, relatos de pessoas presas na operação, que constam em atas de audiências
de custódia, falam de agressões e ameaças feitas por policiais.
Portanto, o não atendimento dos nossos pedidos impediu a atuação em tempo real
sobre as graves denúncias de violação de direitos humanos feitas pelos moradores, o que
poderia ter minimizado os danos e aumentado a qualidade das informações disponíveis à
Justiça no momento posterior à operação. Uma das consequências foi a inviabilidade das
instituições aqui listadas orientarem moradores a não retirar os corpos dos locais das
mortes. Assim, famílias desesperadas foram retirando os mortos de dentro da comunidade,
—
Relatório de atuação de entidades de Direitos Humanos durante a chacina do Complexo do Alemão de 21/07/2022
Página 10 de 30

levando-os para a UPA Alemão, o que certamente prejudicou a realização de perícia de
local. Salta aos olhos o fato de não ter havido procedimentos de preservação por parte dos
policiais envolvidos na operação dos locais para posterior perícia. Fica a dúvida: por que
não isolaram as áreas, orientaram moradores e garantiram as respectivas diligências
periciais?
Por volta das 15h, um homem desceu com o carro danificado pela Rua Nova. Ele
parou o carro na Estrada do Itararé e afirmou que seu carro fora danificado pelo Caveirão.
Quando perguntado sobre interesse em buscar reparação, se mostrou cético. Ele explicou
ainda que iria levar sua mãe ao médico, mas não conseguiu fazê-lo devido à operação.
Importante pontuar que foi atendido o nosso pedido de perícia no carro onde a
vítima de nome Letícia foi baleada. O carro encontrava-se na UPA Alemão, pois foi usado
para prestação de socorro dela e ali ficou. Fizemos um breve registro de vídeo e solicitamos
ao Plantão do MP as providências para realização da perícia. Tivemos resposta positiva e
em pouco tempo peritos da Delegacia de Homicídios apareceram no local e realizaram o
procedimento.

2.3.

Solicitações feitas ao Ministério Público:

Solicitações enviadas desde cedo - não atendidas:
-

Interrupção da violência no local, devido à vitimização generalizada
da população residente no Complexo do Alemão.

-

Suspensão da operação para checagem das graves denúncias de
violações de direitos humanos, com vidas a serem salvas.

Situações enviadas entre 12h e 14h - não respondidas:
-

Situação 1: Nova Brasília - Beco da Betel (do lado da Igreja). 5
pessoas. Medo da população de que sejam mortas. Precisamos
entrar lá.
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-

Situação 2: Comunidade de Reservatório - Mourão Filho (escola no
reservatório de Ramos): baleado pedindo ajuda para socorro.
Precisamos entrar lá.

-

Situação 3: Rua 2, na Alvorada - moradores baleados pedindo
socorro. Precisamos entrar lá.

-

Situação 4: Beco do Flamengo, na Nova Brasília. Uns 10 feridos e
encurralados. Precisamos entrar lá.

Solicitação enviada às 12:53 - atendida:
-

Perícia no carro onde Letícia (vítima fatal) foi alvejada. O carro estava
na UPA Alemão e ainda não tinha sido periciado.

2.4.
-

Informes gravados no local:
14:58 : áudio com informe geral sobre a situação no Alemão:
https://drive.google.com/file/d/1CtiA1djZBjXrHSIfNWTNyyilqjCjKaHt/vi
ew?usp=sharing

-

16:15 : vídeo com informe geral da atuação interinstitucional:
https://drive.google.com/file/d/1JQYlkcKdS6Mb-mveiLU8b8WDQx8j1
OrV/view?usp=sharing

2.5.

Dados gerais da chacina no Complexo do Alemão:
21/07/2022
Entre 5h e 17h
Pelo menos 18 mortos, 6 presos e apenas 7 armas apreendidas
Denúncias de execuções sumárias, desfazimento de cenas de
homicídio, agressões, ameaças, invasões de domicílio, negação de
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socorro a feridos, dano ao patrimônio, entre outras violações graves
de direitos humanos. Unidades de saúde básica, educação pública e
assistência social fechadas. Comércio fechado e pessoas impedidas
de sair para trabalhar, estudar, comparecer a consultas médicas e
exames, cumprir compromissos etc.

2.6.

Informes que tivemos acesso das unidades de saúde sobre a
chacina:

-

Policlínica Rodolpho Rocco (Pam de Del Castilho): 4 baleados vivos até a
noite da própria quinta, 21/07/2022.

-

Hospital Getúlio Vargas: 2 mortos contando com o policial. Não tivemos
informações mais detalhadas. (obs: Um polícia fora de serviço foi baleado na
perna por outro policial, baseado na Estrada do Itararé, conforme registro
policial. Ele foi levado para o HGV).

-

UPA Alemão: 17 vítimas de perfuração por arma de fogo (PAF), sendo 2
vivos e 15 mortos.
-

2 feridos vivos até a noite da própria quinta, 21/07/2022:
-

C.S.P.
Transferido da UPA Alemão para o Hospital Municipal Salgado
Filho
Perfuração por arma de fogo. Necessidade de cirurgia geral e
ortopedia.

-

A.C.P.
Transferência UPA Alemão para Hospital Getúlio
Vargas Fratura exposta de membro inferior e perfuração por
arma de fogo. Necessidade de cirurgia geral.
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-

15 Corpos que já teriam chegado mortos:
Wellington
Gabriel farias
Marcos Paulo
Anderson Luís
Roberto de Souza
Diego Barbosa
Bruno Luis Soares
Anderson de Souza
Emerson de Souza
Fernando Nascimento da Silva
Bruno Neves Leal
Luiz Claudio Ouzendo Lopes Junior
Homem pardo não identificado
2 Homens brancos não identificados
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3. O DIA SEGUINTE:
No dia 22 de julho de 2022, as mesmas instituições que atuaram no dia da chacina
deram continuidade ao trabalho conjunto em relação à ocorrência. Para isso, decidimos nos
dividir em duas frentes: Instituto Médico Legal (IML), para acolhimento de familiares; e o
território do Complexo do Alemão, para continuação de checagem in loco que não foi
possível fazer na véspera.
O grupo que estava a caminho do Complexo do Alemão foi surpreendido pela notícia
de que foram ouvidos disparos de arma de fogo no alto do morro da Alvorada logo cedo.
Em apuração, descobrimos que uma mulher teria sido alvejada por policiais militares em um
dos locais onde 3 corpos tinham sido encontrados na véspera, ocasião da chacina.
Decidimos manter a ida ao território pois tínhamos a informação de que não era uma
operação, mas sim uma ocorrência localizada. Assim, aproveitaríamos para apurar também
o assassinato desta mulher.
3.1.

No território:
Resumo: Concentração na entrada da Grota reunindo as instituições
e os coletivos locais; caminhada pra dentro da comunidade; escuta
ativa durante a caminhada; ida ao alto da Alvorada onde a Solange
tinha acabado de ser assassinada por policiais militares; escuta de
testemunhas

e

documentação

básica

local;

continuação

da

caminhada passando por pontos devastados por tiros de grosso
calibre, escutando famílias afetadas; documentação de situações que
demonstram violação generalizada de direitos e geração de risco de
vida para a população em geral, além de prejuízos incalculáveis
patrimoniais, físicos e psicológicos; acolhimento de vítimas e
familiares para posterior atendimento da Defensoria Pública e das
Comissões de Direitos Humanos da OAB e da ALERJ.
—
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Às 9h, nos encontramos com o Coletivo Papo Reto, Instituto Raízes em Movimento,
Educap, Voz das Comunidades, além de comunicadores e lideranças populares na entrada
da Grota. Iniciamos a caminhada com escuta coletiva, onde nos confirmaram o cenário de
violações generalizadas. Algumas pessoas tocavam a vida como se nada tivesse
acontecido. Outras estavam revoltadas. Outras ainda estavam traumatizadas.
Logo ao chegarmos, alguns moradores relatavam que os policiais estavam entrando
na comunidade e atirando para assustar, mas que teriam parado de fazer isso com a
chegada da van da Defensoria Pública.
Entramos pela Grota e caminhamos diretamente ao local onde tinha acabado de
acontecer o assassinato de uma moradora naquela mesma manhã.

3.1.1.

Novo assassinato na manhã após a chacina
22/07/2022
Entre 8h30 e 9h
Geolocalização: -22.86086082458496,-43.2730712890625
Vítima: Solange Mendes da Silva

A vítima foi Solange Mendes da Silva, cozinheira, tinha um restaurante de comida
caseira no alto da Alvorada, Complexo do Alemão. Na véspera, Solange foi uma das
pessoas que se deparou com intensa violência armada durante a operação policial que
gerou a chacina do Alemão. Na ocasião, ela inclusive ajudou a limpar a calçada em frente
ao estabelecimento onde trabalhava. Ali tinham sido deixados 3 corpos de vítimas fatais da
polícia. Ela ajudou a limpar o local que estava cheio de sangue e jamais imaginaria que, no
dia seguinte, seria ali o local de sua morte.
Chegamos ao local por volta das 10h, pouco tempo depois da fatalidade. As
pessoas presentes no local, ainda muito chocadas e em trauma, nos disseram que tudo
ocorreu entre 8h30 e 9h, quando policiais militares teriam chegado atirando em Solange,
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sem a presença de nenhuma outra pessoa armada na área, a não ser os próprios policiais.
Uma mulher que viu tudo ocorrer disse que Solange estava descendo as escadas voltando
do mercado onde comprou materiais para terminar de cozinhar refeições que serviria
naquele dia. Quando chegou na esquina, foi alvejada e caiu. Os policiais teriam pegado
madeiras para levantá-la e teriam enrolado o rosto dela e a colocaram dentro da viatura e
desceram correndo. O policial que a alvejou estaria em um nível acima dela trajando
fardamento azul.

3.1.2.

Continuação da apuração da Chacina

Em geral, as falas eram de que a operação trouxe grande sensação de insegurança
para o território e todas as pessoas tiveram danos à sua rotina diária, não podendo sair para
trabalhar, estudar, ir ao médico etc. Unidades de saúde, educação e assistência social não
funcionaram no dia da chacina. O comércio também não abriu, gerando prejuízos às
famílias do Alemão. Também foram recorrentes os relatos de extrema violência contra
moradores, invasões de domicílio, agressões, ameaças, constrangimento e execuções.
A seguir, relatamos alguns desses casos a título de amostragem:
3.1.2.1.

Local onde 3 corpos foram encontrados no dia da
chacina;
Localização: -22.861008,-43.273014
Foto do local:
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Ocorrência por volta das 5/6h da manhã.
Mesmo local onde Solange foi vitimada no dia 22/07
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3.1.2.2.

Invasão de domicílio de deficiente físico
Localização: -22.864237,-43.274586
Foto:

Vídeo: https://www.instagram.com/reel/CgRgHVwIE0-/
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Legenda do vídeo: “Policiais tentando arrombar casas na
favela durante a operação do Complexo do Alemão. Nessas
horas não existe leis, só a base da força e do medo!”. Acesse o
vídeo aqui: https://www.instagram.com/reel/CgRgHVwIE0-/
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3.1.2.3.

Local destruído pelos tiros
Localização: -22.863983,-43.274521
Fotos:
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Imagens do local correspondente ao seguinte vídeo feito no dia da operação
que

se

tornou

uma

chacina

no

Complexo

do

Alemão:

https://drive.google.com/file/d/1oWTc1Y0SCCkJhQxRVUfwfAvnRrUCfHw1/vie
w?usp=sharing
3.1.2.4.

Tiroteio intenso assusta e traz risco para as famílias no
beco em frente às suas casas.

Vídeo com depoimento não identificado de um pai da família residente em
um

dos

becos

destruídos

na

operação:

https://drive.google.com/file/d/1GFmKsrHN4boH5Dt1SqBCz_h6RW3_YT4Q/v
iew?usp=sharing
Vídeo mostrando como ficou o quarto e a cama da família e o risco que
correram:
https://drive.google.com/file/d/1FI9f_QhpPVeqd0laShMd5XyeU000ibaK/view?
usp=sharing
Foto do quarto de um morador:
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3.1.2.5.

Destruição generalizada das paredes e comércios em
mais um beco do Complexo do Alemão.

Localização: -22.864367,-43.273144
Vídeo

de

uma

barbearia

destruída

no

local:

https://drive.google.com/file/d/12RmdswdrgkF4EqiyTeziUA4vext1kjds/view?u
sp=sharing
Fotos:
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3.1.2.6.

Invasão de residência de uma família que não quer se
identificar:

“Passei momentos de grande terror com minha família após ter nossa casa invadida
por policiais, que não sabemos dizer se eram do Bope, da Core ou da Polícia
Rodoviária Federal. Mesmo colocando o sofá atrás da porta para dificultar uma
possível invasão da nossa residência, eu, minhas filhas e esposo, fomos obrigados a
ficar trancados em um banheiro pequeno, expostos aos disparos, que não
cessavam. Antes deles chegarem, a gente estava em um lugar relativamente mais
seguro. Minha filha tem só dois anos, estava na cama, já muito assustada, e entrou
em desespero quando viu os policiais entrando na casa depois de terem arrombado
a porta da sala e seguirem para o quarto que ela estava, para se deslocarem até o
terraço da casa para usarem o espaço para dar tiros. Ficamos no local por mais de
uma hora, e só depois a gente pode sair do banheiro.”
3.1.2.7.

Invasão da residência de um casal que estava
trabalhando.

“Foi por volta das 13h que fui avisada (no dia da chacina 21/07/2022). Quebraram
um portão, entraram pela frente e por trás. Vasculharam tudo, sujaram tudo,
reviraram documentos, bagunçaram a casa e deixaram coisas quebradas, inclusive
o portão e um relógio. Agora, temos que pedir para terceiros olharem a casa
enquanto trabalhamos para não termos problemas, pois o portão não fecha direito.
Vizinhos viram eles entrarem e vasculharem e depois saírem. Não ficaram muito
tempo.”
Foto do portão:
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3.2.

No IML:
Resumo:

conversa

individual

com

familiares

que

iam

chegando para o reconhecimento e liberação dos corpos;
acolhimento e troca de contatos para que possam contar com
os serviços da Defensoria Pública e das Comissões de
Direitos Humanos.
No IML, a equipe da Ouvidoria da Defensoria juntamente com a equipe da Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj acolheram 9 famílias de vítimas fatais
da operação. Durante o acolhimento, foram oferecidos os serviços da Defensoria Pública
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para acesso à Justiça, tanto no sentido do acompanhamento das investigações, quanto
para estudo de eventuais reparações cíveis.
Cabe informar que na ocasião, uma das famílias encontrou dificuldades em
conseguir a liberação do corpo de seu ente querido, pois não havia documento
comprovando grau de parentesco. Desta forma, a Ouvidoria orientou a família sobre como
acessar o Núcleo de Primeiro Atendimento para a realização do procedimento de alvará de
sepultamento. O Núcleo de Ramos prontamente atendeu à demanda, colaborando para a
resolução da situação.
As demais famílias foram orientadas sobre seus direitos e foi estabelecido contato
direto entre a Ouvidoria e esses familiares para diálogos de preparação do atendimento
jurídico, envios de informações e provas para a Defensoria, além de fornecimento de
orientações da Defensoria para essas pessoas sempre que tiverem alguma dúvida ou
preocupação.
Por fim, observou-se prática recorrente da Polícia Civil de colher depoimentos dos
familiares diretamente no IML, logo após reconhecimento de corpo de familiar, para
instrução de inquérito sobre as mortes. A prática violenta familiares que, sob trauma e forte
emoção, entendem que seus depoimentos são requisitos para a liberação dos corpos e
acabam prestando depoimento sem acesso a informação, assistência jurídica ou
estabilidade emocional. Em alguns casos, são formuladas perguntas sobre antecedentes
criminais dos próprios familiares presentes no IML ou possível envolvimento destes com
facções criminosas.
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4. CONCLUSÃO
Nitidamente, a visita ao Alemão no dia seguinte à chacina demonstrou que a
operação que resultou em chacina não só não trouxe nenhum benefício à população local,
como gerou prejuízos e danos incalculáveis do ponto de vista das vidas perdidas, da
integridade física e psíquica das famílias, danos patrimoniais inaceitáveis a toda a economia
local e à existência do próprio Estado Democrático de Direito.
Todas as preocupações manifestadas pelas instituições que atuaram no dia da
chacina em prol dos direitos humanos da população do Alemão se confirmaram. A não
suspensão da operação, apesar do elevado número de denúncias de graves violações,
representa a falta total de controle da atividade policial. Mais uma vez, foi desperdiçada a
disponibilidade das equipes da Ouvidoria da Defensoria Pública, Comissões de Direitos
Humanos da ALERJ e OAB, além do Conselho Estadual de Direitos Humanos, assim como
das organizações locais, que ficaram a tarde inteira aguardando a estabilização do território
para a realização de checagens in loco de denúncias que apontavam para uma grave crise
humanitária.
Importante dizer que as chacinas resultantes de operações policiais no Rio de
Janeiro possuem como característica a duração de horas ao longo do dia, e não são
portanto eventos instantâneos impossíveis de serem interrompidos. Esta do Complexo do
Alemão durou 12 horas e, ao longo desse tempo, inúmeras denúncias graves foram feitas
pelos moradores, que não tiveram seus pedidos de socorro atendidos pelos órgãos de
controle interno e externo da atividade policial.
Lamentavelmente, a ausência de medidas de interrupção das violações representa
hoje uma carta branca ao Poder Executivo estadual para a realização de operações com
resultado chacina. Não há sequer o esforço de garantia de provas técnicas para posterior
investigação. Provas disso são, por exemplo, a ausência de procedimentos de isolamento
de cenas de homicídio para posterior perícia, bem como a não implementação das câmeras
nos fardamentos de unidades policiais operacionais, conforme dita a legislação estadual.
Importante pontuar que os avisos prévios feitos pelas forças policiais ao Ministério
Público carecem de efetividade, já que dizem pretender resultados opostos aos de fato
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obtidos. A título de exemplo, na operação em tela, entre outros objetivos foi dito que os
propósitos eram “estabilizar o terreno permitindo condições de segurança”, o que se
demonstrou um fracasso; “desarranjar estruturas que impossibilitem o fluxo regular da
população local”, o que da mesma maneira se demonstrou oposto; “restabelecer o pleno
exercício de direitos civis e prerrogativas cidadãs como: a preservação da incolumidade
física, da liberdade de ir e vir da população local, segurança, bem como demais direitos
consectários”, o que também não só não foi atingido, como foi produzido o resultado oposto;
“restabelecer a sensação de segurança na região visando a tranquilidade pública”, propósito
esse avesso ao que fora produzido pela operação; “resgatar a credibilidade e confiança da
população nos serviços públicos do Estado”, o que tampouco foi atingido.
Desta forma, o entendimento de que o controle externo deva ocorrer apenas a
posteriori inviabiliza qualquer controle da atividade policial, visto que após a ocorrência dos
fatos a quantidade de provas técnicas produzidas é ínfima e muitas vezes insuficiente. Além
disso, não há garantias de proteção satisfatória a pessoas que desejem testemunhar. O
caso da chacina do Jacarezinho, a maior da história do Rio de Janeiro, é o maior exemplo
disso e a experiência da sua primeira audiência judicial, traumática aos moradores daquela
favela, já repercutiu amplamente através de artigo de coautoria do ouvidor-geral da
Defensoria Guilherme Pimentel, da diretora executiva da Anistia Internacional Jurema
Werneck e do diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog Rogério Sottili. O artigo foi
publicado no jornal O Globo Online em 20 de julho de 2022 com o título “Testemunhas da
chacina do Jacarezinho foram tratadas como réus“ e pode ser acessado aqui:
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigos/coluna/2022/07/testemunhas-da-chacina-do-jacarez
inho-foram-tratadas-como-reus.ghtml.
Portanto, fica evidente a insuficiência das medidas adotadas até agora com relação
ao controle da brutalidade das forças de Estado. A crise humanitária na qual nos
encontramos, com fortes indícios de uma política crescente de extermínio das vidas nas
favelas e das populações negras, é tão grave que hoje a pergunta não é “Se” vai ocorrer
uma próxima chacina, mas sim “Quando” ela ocorrerá. Nesta esteira, o presente relatório
visa compartilhar a falta de horizontes nas vias institucionais atuais, acender um alerta
quanto à segurança do Estado Democrático de Direito brasileiro e solicitar máximos
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esforços das instituições democráticas em prol de iniciativas novas para a contenção da
barbárie que assola o Estado do Rio de Janeiro. Para lidar com isso, além do
questionamento à realização das operações policiais em favelas e da adoção de medidas
de contenção em tempo real das violações em curso durante operações em favelas, é
urgente também a criação de espaços participativos com a presença de entidades da
sociedade civil para a formulação de parâmetros de uma política de segurança pública que
tenha em seu centro a defesa da vida.
Rio de Janeiro, 27 de julho de 2022
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