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Ofício nº 40/2021 

 
Brasília, 06 de maio de 2021.  

 
 
 

A Sua Excelência o Senhor  
Cláudio Castro 
Governador do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
Assunto: Solicita a imediata e rigorosa investigação, incluindo perícia local e no 
Instituto Médico Legal, sobre ação policial que resultou na chacina da comunidade do 
Jacarezinho no Rio de Janeiro nesta manhã. 
 
 

A Sua Excelência o Senhor Governador do Rio de Janeiro,  

 
Nós, Deputadas e Deputados da Bancada do PSOL subscritores do presente ofício, 
dirigimo-nos, respeitosamente, à V. Exa. para solicitar a imediata e rigorosa 
investigação acerca da ação policial que resultou na chacina da comunidade do 
Jacarezinho na manhã desta quinta-feira, 6 de maio de 2021, resultando na morte de, 
pelo menos, 25 pessoas. 
 

1. Em plena crise pandêmica no país, o Brasil assistiu perplexo a operação policial 
realizada na comunidade do Jacarezinho na manhã do dia de hoje. Em meio à 
pandemia, com mais de 414 mil mortos e quase 15 milhões de casos de Covid-
19 no Brasil, a operação realizada na Favela do Jacarezinho, localizado na 
capital do Estado do Rio de Janeiro, conta, até o momento com, pelo menos, 25 
vítimas fatais1. 
 

2. Considerando que a operação supracitada vai na contramão da decisão do 
Supremo Tribunal Federal que, em 2020, determinou que as operações policiais 
em comunidades do Rio de Janeiro, enquanto durar a pandemia de Covid-19, 
fossem restritas (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635); 
 

3. Considerando que a ADPF nº 635 foi ajuizada com a pretensão de que fossem 
reconhecidas e sanadas graves lesões a preceitos fundamentais constitucionais, 

                                                 
1 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/vinte-cinco-pessoas-morrem-entre-elas-um-policial-civil-
durante-operacao-no-jacarezinho-25005514. 
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decorrentes da política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro 
marcada pela "excessiva e crescente letalidade da atuação policial"; 
 

4. Considerando que moradores relatam abusos, agressões, confisco de celulares, 
invasão de casas e, até mesmo casos de execuções; 
 

5. Considerando que, segundo o laboratório de dados de violência Fogo Cruzado, 
este é o maior registro de chacina (com três ou mais vítimas) desde 2016; 
 

6. Considerando que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os Centros 
Municipais de Saúde Renato Rocco, Carioca e Anthidio Dias da Silveira 
receberam a notificação para fechamento no dia de hoje para a proteção dos 
funcionários e pessoas nos arredores, o que torna a assistência às vítimas ainda 
mais desafiadora; 
 

7. Considerando que, de acordo com o MetrôRio, dois passageiros ficaram feridos 
após o vidro de um dos vagões ser atingido por projétil que partiu da área de 
conflito onde uma pessoa foi ferida por estilhaços de vidro e outra atingida de 
raspão no braço; 

 
8. Pelo exposto, ao tempo que manifestamos total solidariedade às vítimas e 

familiares, em defesa da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, 
em especial do Direito fundamental à vida e à dignidade humana, requeremos 
a V. Exa. que determine a investigação e apuração rigorosa dos fatos relatados 
no presente ofício e a imediata suspensão da operação. Exigimos que rigidez e 
celeridade na perícia local e no IML ainda no dia de hoje, tendo em vista que 
qualquer atraso no processamento da perícia poderá trazer prejuízos 
irreparáveis à presente investigação, além da integral proteção das 
testemunhas.  
 

Respeitosamente,  
 
 
 

 

 
  
       Dep. Talíria Petrone                                               Dep. Benedita da Silva  
                    Líder do PSOL                                                                      PT/RJ     
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           Dep. Renata Souza                                                  Dep. Áurea Carolina  
                    Líder do PSOL/ALERJ                                                          PSOL/MG          

 

                      Dep. Ivan Valente                                                 Dep. Vivi Reis                                           
                          PSOL/SP                                                              PSOL/PA 
 
 
        
                  Dep. David Miranda                                       Dep. Fernanda Melchionna 
                            PSOL/RJ                                                            PSOL/RS 
 
    
                     Dep. Glauber Braga                                    Dep. Luiza Erundina                  
                               PSOL/RJ                                                      PSOL/SP 
 
                 
                    Dep. Marcelo Freixo                                          Dep. Samia Bomfim                              
                              PSOL/RJ                                                              PSOL/SP  
                  
 
 
                   Dep. Flávio Serafini                                              Dep. Eliomar Coelho 
                        PSOL/RJ- ALERJ                                                      PSOL/RJ-ALERJ 
 
 
                   Dep. Dani Monteiro                                           Dep. Mônica Francisco 

PSOL/RJ- ALERJ                                                     PSOL/RJ-ALERJ 
 
 
 
                                                       Dep. Tarcisio Motta  
                                                  Vereador e Líder do PSOL/RJ 
 
 


