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URGENTE: UM MORTO E 14 FERIDOS EM REBELIÃO NO PRESÍDIO ANÍBAL BRUNO NA
QUINTA-FERIA DIA 14 DE JULHO DE 2011
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 provas adicionais contundentes sobre a gravidade e urgência da
situação atual no Presídio Professor Aníbal Bruno, que reforçam o pedido inicial de
medidas cautelares.
I.

REBELIÃO COM UM MORTO E 14 FERIDOS NO PRESÍDIO PROFESSOR ANÍBAL
BRUNO

No dia 14 de julho de 2011, ocorreu uma nova rebelião no Presídio Professor Aníbal
Bruno que resultou na morte de um preso e deixou 14 feridos, sendo 13 presos e um agente
penitenciário. Um dia após dois presos supostamente terem sido baleados por um policial
militar e um preso ter morrido na quarta-feira da semana passada—conforme relatamos
em nosso comunicado à Comissão no dia 14 de julho—policiais militares novamente
efetuaram disparos de arma de fogo dentro da unidade. Desta vez, os disparos foram
supostamente em reação a uma abertura feita por presos em uma guarita na parede central
que faz parte das obras dentro do presídio que buscam separar fisicamente três partes do
complexo prisional. Os disparos teriam provocado grande tumulto entre os presos que
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estavam revoltados com a morte ocorrida no dia 13 de julho, segundo fontes da imprensa.
O Batalhão de Choque da Polícia Militar novamente entrou no Presídio Aníbal Bruno antes
do fim da rebelião. Um preso,
, levou um tiro no peito e morreu no
,
dia seguinte no hospital.1 O agente penitenciário ferido foi,
que teria levado uma pedrada na cabeça.2
O número total de presos feridos foi confirmado aos peticionários por um representante
da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco, em uma conversa
telefônica no dia 15 de julho.
Após o fim do segundo motim em dois dias no Presídio Aníbal Bruno, o Coronel Romero
Ribeiro, Secretário Executivo de Ressocialização, afirmou na noite do dia 14 de julho que
estava “tudo tranquilo” na unidade prisional (Vídeo).3
II.
VISITA AO PRESÍDIO ANÍBAL BRUNO, 14 DE JULHO DE 2011
Os peticionários realizaram uma visita no dia 14 de julho ao Aníbal Bruno para investigar
os acontecimentos do dia anterior, tendo essa visita sido concluída antes da nova rebelião
ter iniciado. Os peticionários estão sistematizando as informações dessa visita mais
recente e fornecerá mais dados à Comissão numa próxima oportunidade.
Ressaltamos que o presídio continua extremamente vulnerável a novos episódios violentos.
A situação de violência institucionalizada e condições crueis, deshumanas e degradantes
dentro do Presídio Aníbal Bruno persistem, apesar do muro central que foi construído.

Ver “Morre detento baleado durante rebelião no Presídio Aníbal Bruno”, pe360graus, 16 de julho de 2011:
http://pe360graus.globo.com/noticias/policia/presidios/2011/07/16/NWS,536181,8,165,NOTICIAS,766MORRE-DETENTO-BALEADO-DURANTE-REBELIAO-PRESIDIO-ANIBAL-BRUNO.aspx; “Nove pessoas ficam
feridas em tumulto no Presídio Aníbal Bruno”, Bom Dia Pernambuco, Vídeo, 15 de julho de 2011:
http://pe360graus.globo.com/videos/policia/presidios/2011/07/15/VID,22909,8,165,VIDEOS,879-NOVEPESSOAS-FICAM-FERIDAS-TUMULTO-PRESIDIO-ANIBAL-BRUNO.aspx; “Rebelião no Presídio Aníbal Bruno
deixa nove feridos”, pe360graus, 14 de julho de 2011:
http://pe360graus.globo.com/globalaspx/printMaster.aspx?mId=536120&tId=NWS; “Aníbal Bruno: Tumulto
é controlado depois da entrada do Choque”, Folha de Pernambuco, 14 de julho de 2011:
http://www.folhape.com.br/index.php/secao-cidadania/651003-tumulto-no-anibal-bruno-presos-entramem-confronto-com-a-policia-ja-sao-nove-feridos; “Rebelião termina com 15 feridos no Recife”, Agência
Estado (Diário do Grande ABC), 15 de julho de 2011: http://www.dgabc.com.br/News/5899845/rebeliao-empresidio-termina-com-15-feridos-no-recife.aspx; “Presídio Aníbal Bruno tem novo dia de tensão”, SLNet1, 15
de julho de 2011: http://www.slnet1.com/?pg=not%EDcia&id=3925.
2 “Rebelião no Presídio Aníbal Bruno deixa nove feridos”, pe360graus, 14 de julho de 2011:
http://pe360graus.globo.com/globalaspx/printMaster.aspx?mId=536120&tId=NWS.
3 “Nove pessoas ficam feridas em tumulto no Presídio Aníbal Bruno”, Bom Dia Pernambuco, Vídeo, 15 de julho
de 2011:
http://pe360graus.globo.com/videos/policia/presidios/2011/07/15/VID,22909,8,165,VIDEOS,879-NOVEPESSOAS-FICAM-FERIDAS-TUMULTO-PRESIDIO-ANIBAL-BRUNO.aspx.
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III.
MORTE POR ENFORCAMENTO NO DIA 2 DE JUNHO DE 2011
Chegou ao conhecimento dos peticionários que o preso
morreu
por enforcamento no Presídio Aníbal Bruno no dia 2 de junho de 2011 (Anexo 5),
conforme boletim interno da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de
Pernambuco. Não temos, nesse momento outros detalhes sobre o óbito. Junto com as duas
mortes da semana passada, a morte do preso
eleva o número de
mortes violentas que contabilizamos dentro do Presídio Aníbal Bruno desde janeiro de
2008 para 55, conforme dados contidos em nosso pedido original de 3 de junho de 2011.
IV.
CONCLUSÃO
Reiteramos 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 peticionárias através dos contatos da Clínica
Internacional de Direitos Humanos da Universidade de Harvard (tel: +1 617 495 9362, fax:
+1 617 495 9393, email:
e
).
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Anexo I: “Nove pessoas ficam feridas em tumulto no Presídio Aníbal Bruno”, Bom
Dia Pernambuco, Vídeo, 15 de julho de 2011
Anexo II: “Aníbal Bruno: Tumulto é controlado depois da entrada do Choque”,
Folha de Pernambuco, 14 de julho de 2011
Anexo III: “Rebelião termina com 15 feridos no Recife”, Agência Estado (Diário do
Grande ABC), 15 de julho de 2011
Anexo IV: “Morre detento baleado durante rebelião no Presídio Aníbal Bruno”,
pe360graus, 16 de julho de 2011.
Anexo V: Boletim Interno SERES No. 15/11, 20 de junho de 2011.
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