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Ofício IHRC 14.06.11 – 3 
 

Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Cambridge, 14 de julho de 2011 
 
URGENTE: UM PRESO MORTO E DOIS BALEADOS ONTEM NO ANÍBAL BRUNO 
 
Ao Sr. Santiago A. Canton 
Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA 
 
1889 F Street N.W. 
Washington D.C., 20006 
EUA 
Email: cidhdenuncias@oas.org,   
Fax: +1 (202) 458 3992 
 
Ref.: MC-199-11, Pessoas privadas da liberdade no Presídio Professor Aníbal 
Bruno, Estado de Pernambuco, Brasil 
 
Prezado Senhor Secretário, 
 
A Pastoral Carcerária de Pernambuco, o Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões 

(SEMPRI), a Pastoral Carcerária Nacional, a Justiça Global e a Clínica Internacional 

de Direitos Humanos da Universidade de Harvard vêm apresentar informações 

adicionais referentes a nossa solicitação de 3 de junho de 2011, de medidas 

cautelares para proteger a vida e a integridade pessoal de todas as pessoas privadas 

de liberdade no Presídio Professor Aníbal Bruno e de todas as pessoas que ali 

trabalham ou ingressam.  Neste documento acrescentamos informações adicionais 

sobre a gravidade e urgência da situação atual no Presídio Professor Aníbal Bruno, 

as quais reforçam o pedido inicial de medidas cautelares. 

 

I. UM PRESO MORTO E DOIS BALEADOS NO ANÍBAL BRUNO; SPRAY DE 

PIMENTA SUPOSTAMENTE USADO POR POLICIAIS MILITARES CONTRA 

VISITANTES AO PRESÍDIO 

 

Ontem, dia 13 de julho de 2011, ocorreu um suposto motim no Presídio Aníbal 

Bruno que, segundo informações jornalisticas, resultou na morte violenta de um 

preso—    —e  no ferimento de dois presos—   
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  (supostamente atingido na cabeça) e     

(supostamente atingido no braço)—baleados alegadamente por um policial militar 

[ver Anexos I, II e III].1  Foi noticiado ainda que “[o] Batalhão de Choque [da Polícia 

Militar] esteve no local e houve confronto entre parentes dos detentos e os policiais, 

que usaram spray de pimenta”.2  Quarta-feira é conhecido como dia de visita de 

mulheres ao Presídio Aníbal Bruno. 

 

Tais eventos reforçam a necessidade urgênte de medidas cautelares ordenando a 

proteção da vida e integridade pessoal dos presos e de todas as pessoas que 

ingressam no Presídio Aníbal Bruno.  O suposto “tumulto” teria ocorrido durante a 

visita de familiares dos presos, muitos dos quais estariam no interior do presídio 

quando o policial militar teria começado a atirar para dentro da unidade. 

 

Os peticionários estão tentando obter mais informações sobre os acontecimentos 

por meio de uma visita hoje ao Presídio Aníbal Bruno.  Informações preliminares 

na imprensa apontam que um policial militar em cima da muralha teria atirado 

“para afastar os detentos”3 de um suposto pacote de drogas que teria sido 

                                                        
1 “Tiroteio no Presídio Aníbal Bruno resulta em um detento morto e dois feridos”, pe360graus, 13 de 
julho de 2011: 
http://pe360graus.globo.com/noticias/policia/presidios/2011/07/13/NWS,536048,8,165,NOTICIA
S,766-TIROTEIO-PRESIDIO-ANIBAL-BRUNO-RESULTA-DETENTO-MORTO-FERIDOS.aspx; “Confusão 
no Aníbal Bruno termina com um detento mote e dois feridos”, JC Online, 13 de julho de 2011: 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2011/07/13/confusao-no-anibal-
bruno-termina-com-um-detento-morto-e-dois-feridos-9989.php;  “Presos ficam feridos em confusão 
no Presídio Aníbal Bruno”, JC Online, 13 de julho de 2011: 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2011/07/13/presos-ficam-feridos-
em-confusao-no-presidio-anibal-bruno-9986.php. 
2 “Confusão no Aníbal Bruno termina com um detento mote e dois feridos”, JC Online, 13 de julho de 
2011: http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2011/07/13/confusao-no-
anibal-bruno-termina-com-um-detento-morto-e-dois-feridos-9989.php;  Ver também, “Presos ficam 
feridos em confusão no Presídio Aníbal Bruno”, JC Online, 13 de julho de 2011: 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2011/07/13/presos-ficam-feridos-
em-confusao-no-presidio-anibal-bruno-9986.php. 
3 “Tiroteio no Presídio Aníbal Bruno resulta em um detento morto e dois feridos”, pe360graus, 13 de 
julho de 2011: 
http://pe360graus.globo.com/noticias/policia/presidios/2011/07/13/NWS,536048,8,165,NOTICIA
S,766-TIROTEIO-PRESIDIO-ANIBAL-BRUNO-RESULTA-DETENTO-MORTO-FERIDOS.aspx. 
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arremessado para dentro da unidade por cima do muro.4  É fato notório que malotes 

de suposto contrabando são regularmente lançados para dentro do Presídio Aníbal 

Bruno, o que levanta dúvidas sobre porque tal fato teria provocado disparos desta 

vez; o Estado não tem promovido medidas adequaadas para prevenir a entrada de 

tais malotes apesar de alertados a respeito do problema.  Informações dos meios de 

imprensa sobre os eventos de ontem foram circuladas hoje pelo SEMPRI a 

autoridades do Estado.   

 

As supostas ações do policial militar, a falta de segurança dentro do presídio e a 

suposta violência envolvendo o Batalhão de Choque são emblemáticos do emprego 

desenfreado da força letal e violência institucional dentro do Presídio Aníbal Bruno.  

Difícil conciliar disparos de arma de fogo efetuados por um policial militar em um 

presídio em dia de visita para “afastar” presos de um suposto invólucro com 

substância entorpecente com os deveres do Estado conforme a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (arts. 4 com 1.1) em vista das normas 

internacionais restringindo a força letal estatal por principios como necessidade 

absoluta e proporcionalidade.5 

 

Informamos a Comissão ainda ao fato de um policial militar da guarda do Aníbal 

Bruno ter sido preso em flagrante há pouco dias (10 de julho de 2011) 

                                                        
4 “Tiroteio no Presídio Aníbal Bruno resulta em um detento morto e dois feridos”, pe360graus, 13 de 
julho de 2011: 
http://pe360graus.globo.com/noticias/policia/presidios/2011/07/13/NWS,536048,8,165,NOTICIA
S,766-TIROTEIO-PRESIDIO-ANIBAL-BRUNO-RESULTA-DETENTO-MORTO-FERIDOS.aspx; “Confusão 
no Aníbal Bruno termina com um detento mote e dois feridos”, JC Online, 13 de julho de 2011: 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2011/07/13/confusao-no-anibal-
bruno-termina-com-um-detento-morto-e-dois-feridos-9989.php;  “Presos ficam feridos em confusão 
no Presídio Aníbal Bruno”, JC Online, 13 de julho de 2011: 
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/policia/noticia/2011/07/13/presos-ficam-feridos-
em-confusao-no-presidio-anibal-bruno-9986.php. 
5 Zambrano Vélez et al. v. Ecuador, Judgment, Inter-American Court of Human Rights, 4 de julho de 
2007, paras: 82-90; Code of Conduct for Law Enforcement Officials adopted by the United Nations 
General Assembly, Order 34/169 of December 17, 1979, Article 3; Basic Principles on the Use of 
Force and Firearms by Law Enforcement Officials, adopted by the Eight Congress of the United 
Nations for the Prevention of Crime and the Treatment of Criminals, Havana, Cuba, August 27 - 
September 7, 1990, Principle 9.  
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supostamente tentando entrar no presídio com uma mochila contendo drogas.  Não 

sabemos ainda se há relação entre os eventos.6 

 

II. CONCLUSÃO 

Reiterando integralmente nossa solicitação de medidas cautelares feita no dia 3 de 

junho de 2011, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada a esta 

comunicação e colocamo-nos à disposição para prestar maiores esclarecimentos.  

Mais informações podem ser fornecidas pelas entidades peticionarias via os 

contatos da Clínica Internacional de Direitos Humanos da Universidade de Harvard 

(tel: +1 617 495 9362, fax: +1 617 495 9393, email:  e 

. 

 

• Anexo I:  “Tiroteio no Presídio Aníbal Bruno resulta em um detento morto e 

dois feridos”, pe360graus, 13 de julho de 2011. 

• Anexo II:  “Confusão no Aníbal Bruno termina com um detento mote e dois 

feridos”, JC Online, 13 de julho de 2011. 

• Anexo III:  “Presos ficam feridos em confusão no Presídio Aníbal Bruno”, JC 

Online, 13 de julho de 2011. 

• Anexo IV:  “PM tenta entrar com drogas no Aníbal Bruno, onde também dois 

presos fugiram hoje”, Diário de Pernambuco, 10 de julho de 2011. 

 

                                                        
6 “PM tenta entrar com drogas no Aníbal Bruno, onde também dois presos fugiram hoje”, Diário de 
Pernambuco, 10 de julho de 2011: 
http://www.diariodepernambuco.com.br/nota.asp?materia=20110710155321#. 






