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A Missao Permanente do Brasil junto a Organiza(fao dos Estados 

Americanos cumprimenta a Secretaria Executiva da Comissao lnteramericana de 

Direitos Humanos (CIDH) e tern a honra de encaminhar manifesta9ao do Estado 

brasileiro referentes as Medidas Cautelares MC-199-11 (Presidio Professor Anibal 

Bruno). 

A Missao Permanente do Brasil aproveita a oportunidade para 

renovar a Secretaria Executiva da Comissao lnteramericana de Direitos Humanos 

os protestos de sua elevada estima e considera9ao. 

Was de 2011 



REPUBLICA FEDERATIV A DO BRASIL 

CIDH. MC 199-11 

PESSOAS PRIV ADAS DE LIBERDADE NO 

PRESIDIO PROFESSOR ANIBAL BRUNO 

AGOSTO DE 2011 

Em atenc;ao a comunicac;ao da Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos, datada de 04 de agosto de 2011, o Estado brasi1eiro vern manifestar-se sobre a 

adoc;ao de medidas cautelares no procedimento MC-199-11 (Pessoas privadas da liberdade 

no Presidio Professor Anibal Bruno). 

2. Em 28 de junho de 2011, a Comissao Interamericana de Direitos Humanos 

solicitou ao Estado brasileiro informac;ao relativa a situac;ao das pessoas privadas de 

liberdade no Presidio Professor Anibal Bruno, em Recife, capital do Estado de 

Pernambuco. Segundo informac;oes encaminhadas pelas organizac;oes peticiom1rias, 94 

presos teriam falecido no referido presidio desde o mes de janeiro de 2008; 52 destes, de 
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maneira violenta. Os peticiomirios alegam, ainda, outras viola<;oes, como a ocorrencia de 

tortura de presos, praticada por funcionarios do presidio ou com o consentimento destes, e a 

insuficiencia do atendimento medico oferecido aos detentos. 

3. Em resposta, o Estado brasileiro manifestou-se, em 08 de julho de 2011, no 

senti do de esclarecer as questoes levantadas pelos peticionarios. A valiando os antecedentes 

a respeito do assunto e considerando as novas informa<;oes apresentadas pelos 

peticionarios, as quais seriam indicativas de uma situa<;ao de urgencia, gravidade e risco de 

danos irreparaveis, a Comissao Interamericana de Direitos Humanos, em 04 de agosto de 

2011, adotou medidas cautelares em favor das pessoas privadas da liberdade no Presidio 

Professor Anibal Bruno. 

4. 0 Estado brasileiro, ciente de sua responsabilidade no ambito internacional e 

disposto a buscar uma solu<;ao para findar as viola<;oes perpetradas, informa que, em urn 

esfor<;o conjunto dos governos federal e estadual, representantes do Estado de Pernambuco 

estiveram, em 16 de agosto de 2011, em Brasilia, reunidos com a Ministra Chefe da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Republica, Maria do Rosario Nunes, eo 

Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos, Domingos Savio Dresch da Silveira, a fim de 

avaliar a situa<;ao do Presidio Professor Anibal Bruno. 

5. A comitiva de Pernambuco foi composta por Mauricio Rands, Secretario de 

Governo; Laura Gomes, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Paulo 

Moraes, Secretario-Executivo de Justi<;a e Direitos Humanos; Lauro Gusmao, Secretario

Executivo da Secretaria de Governo; Cel. Romero Ribeiro, Secretario-Executivo de 

Ressocializa<;ao; Tadeu Alencar, Secretario-Chefe da Casa Civil; e Daniel Cruz, 

Representante do Estado de Pernambuco em Brasilia. 

6. Esta reuniao de trabalho com a comitiva do Poder Executivo do Estado de 

Pernambuco, acompanhada pelo corpo tecnico da Secretaria de Direitos Humanos, teve 
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como escopo a apresenta<;ao e a discussao de solu<;oes - algumas ja em andamento e outras 

em desenvolvimento - para o enfrentamento das viola<;oes objeto de demanda ante a 

Comissao Interamericana de Direitos Humanos. Assim, com base em informa<;oes 

entregues a Ministra Maria do Rosario Nunes durante a visita, assim como em documentos 

enviados ap6s a reuniao, o Estado brasileiro informa o que segue: 

7. Interven.;ao e reforma da infra-estrutura. 0 Presidio Professor Anibal 

Bruno foi construido ha mais de 30 (trinta) anos, com capacidade para abrigar cerca de 500 

( quinhentos) detentos. Ap6s amplia<;oes no decorrer dos anos, elevou sua capacidade para 

1.448 (mil, quatrocentos e quarenta e oito) vagas. Nao obstante essa eleva<;ao, o Presidio 

abriga, hoje, 4.847 (quatro mil, oitocentos e quarenta e sete) pessoas1
• 

8. Reconhecendo as deficiencias decorrentes da elevada popula<;ao carceraria, 

diversas reformas no estabelecimento tern sido realizadas desde 2009. Alem disso, com 

vistas a garantir estrutura adequada aos custodiados, ha, em curso, urn projeto de reforma e 

interven<;ao mais abrangente no Presidio Professor Anibal Bruno, com previsao de 

inaugura<;ao do Complexo Penitenciario ASP Adilson Guedes em 30 de setembro de 2011 2 

(Anexos I e VI), que englobara mais dois presidios, alem do Anibal Bruno. 

9. 0 objetivo dessas medidas e o de aumentar o numero total de vagas e dividir 

o complexo em 03 unidades prisionais menores e independentes, tomando o controle dos 

detentos mais eficaz e melhorando a seguran<;a do estabelecimento prisional. As 03 

unidades passarao a formar o Complexo Penitenciario ASP Adilson Guedes, que sera 

dividido em Presidio Professor Anibal Bruno, Presidio ASP Marcelo Francisco de Araujo e 

Presidio Frei Damiao de Bozzano (Anexo Ill). 

1 Dados obtidos junto ao Sistema GEOPRESIDIOS, do Conselho Nacional de Justiya, verificados em 
11/08/2011. 
2 A previsao para a fmalizayao da reforma e ampliayao e no dia 30/12/2011. Porem, com 80% das obras 
concluidas, referentes as novas unidades (2 e 3), sera possivel inaugurar no fmal domes de setembro de 2011, 
ficando o restante (20%), referente a unidade antiga (1) para ser concluida ap6s a inaugurayao do Complexo. 
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10. A gestao do Complexo sera tripartida, ou seja, havera uma administrac;ao 

propria para cada presidio, reforc;ando o prop6sito de melhorar o gerenciamento das 

unidades, que passarao a contar com o seguinte numero de detentos: Presidio Professor 

Anibal Bruno, com 2.767 (duas mil, setecentas e sessenta e sete) detentos; Presidio ASP 

Marcelo Francisco de Araujo, com 1.189 (mil, cento e oitenta e nove) detentos; e Presidio 

Frei Damiao de Bozzano, com 901 (novecentos e urn) detentos. Assim, o complexo tera 

capacidade para abrigar 4857 (quatro mil oitocentos e cinqiienta e sete mil) custodiados, o 

que atendera ao numero atual de detentos. 

11. Como forma de melhorar a convivencia e a seguranc;a dentro do Presidio 

Professor Anibal Bruno, a gestao providenciara uniformes em cores distintas para agentes 

penitenciarios, de cor preta, e detentos, de cor laranja. Alem dos uniformes, sera igualmente 

implementada a identificac;ao biometrica, tanto para detentos quanto para visitantes. 

12. Outro aspecto importante da reforma do Presidio Professor Anibal Bruno 

sera a classificac;ao carceraria dos presos de acordo com a gravidade do crime cometido e 

com a pena aplicada, conforme determinado pela Lei de Execuc;oes Penais. Desse modo, o 

estabelecimento passara a oferecer aos presos urn tratamento diferenciado, com a previsao 

de especificac;ao de pavilhoes de seguranc;a minima, media e maxima, bern como com 

subclassificac;ao dentro de cada pavilhao, de acordo com os criterios legais. 

13. A infra-estrutura do Presidio Professor Anibal Bruno, visando a propiciar a 

melhoria da qualidade de vida dos presos, sera reformada, implantando-se 03 refeit6rios, 03 

cozinhas, 03 redes independentes de agua, energia eletrica e telefonia, 03 poc;os artesianos e 

03 caixas d'agua, 03 subestac;oes (geradores de energia), 03 portoes de acesso para 

visitantes e advogados. Os pavilhoes, ainda, contarao com beliches e triliches construidos 

em concreto. 
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14. Para a seguranya da nova estrutura, esHio previstos, e ja em andamento, a 

construyao de muro, delimitando as areas de cada uma das novas unidades; a ativayao de 27 

(vinte e sete) guaritas de seguranya extema, que sera de responsabilidade da Policia Militar; 

a construyao de 01 central de apresentayao de presos, para realizayao da triagem, anterior 

ao ingresso no Complexo; a instalayao de 68 (sessenta e oito) camaras de vigilancia, para os 

espayos intemo e extemo; e a aquisiyao de 12 (doze) viaturas administrativas, para 

transporte dos detentos. 

15. Para fins de ressocializayao dos detentos, a nova estrutura oferecera 

fraldario, parque de divers5es e prayas onde os presos poderao receber visitas de seus 

familiares, sendo que os presos ficarao encarregados de sua limpeza e organizayao. Havera 

uma igreja, em que poderao ser realizados cultos e casamentos coletivos. 0 espayo ainda 

contani com 03 escolas3 e 03 quadras esportivas. Nesse sentido, as obras objetivam triplicar 

os espayos de atendimento aos presos e humanizar o ambiente da unidade. 

16. N omeac;ao de agentes penitenciarios e a extinc;ao da figura do 

"chaveiro". Com a finalidade de melhorar eficazmente a seguranya e garantir a vida e a 

integridade fisica dos presos, havera o aumento efetivo de agentes penitenciarios no 

Complexo e a eliminayao da figura do "chaveiro". 

17. 0 concurso publico para a sele9ao de agentes penitenciarios iniciou-se com a 

publica9ao de seu edital em 30 de outubro de 2009, destinado ao preenchimento de 500 

(quinhentas) vagas para a carreira de agente de seguranya penitenciaria em todo o Estado de 

Pernambuco. 

18. 0 Complexo possuira 153 ( cento e cinquenta e tres) a gentes penitenciarios 

masculines e 15 ( quinze) a gentes penitenciarios femininos, somando-se, ainda, em face de 

realoca9ao de pessoal, mais 27 agentes penitenciarios, alem dos 18 que ja estao lotados no 

3 Atualmente, ja existem mais de 500 (quinhentos) detentos estudando no Presidio Professor Anibal Bruno. 
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Presidio Professor Anibal Bruno, perfazendo urn corpo de 213 servidores habilitados para 

traba1har junto aos presos. 

19. A nomea9ao dos agentes penitenciarios esta prevista para o mes de setembro 

de 2011. Com tais nomea9oes e realoca9oes dos agentes, a Secretaria-Executiva de 

Ressocializa9ao reassumira o pleno controle do estabelecimento, por meio da total 

ocupa9ao das fun9oes administrativas e de seguran9a intema das 03 unidades, compostas 

pelos servi9os de plantoes nas portarias e pavilhoes, sendo possivel a extin9ao da figura dos 

"chaveiros" a partir desse momento. 

20. Para que isso ocorra, houve urn grande esfor9o para a realiza9ao de concurso 

publico e urn grande investimento na forma9ao dos agentes penitenciarios, que participaram 

do Curso de Forma9ao dos Agentes de Seguran9a Penitenciaria, realizado no periodo de 17 

de janeiro e 27 de abril de 2011, consubstanciando-se em 560 (quinhentos e sessenta) 

horas-aula, com extensa e diversificada grade curricular4
• 

21. Preven~ao a transmissao de doen~as contagiosas. Outra grave 

preocupa9ao em rela9ao ao Presidio Professor Anibal Bruno e a questao da saude, e 

especialmente a questao de doens;as infecto~contagiosas. Em abril de 2010, foi realizada a 

capacita9ao de 72 (setenta e dois) tecnicos em saude no controle do programa de 

tuberculose, hanseniase e gripe influenza "A". Atualmente, ha a realizas;ao de coleta do 

material para exame de baciloscopia, visando a detec9ao de e ao posterior tratamento de 

casos de tuberculose. 

22. Foram realizadas, ao longo de 2010 e 2011, campanhas de vacina9ao do 

programa nacional de imuniza9ao, de acordo com o calendario do Ministerio da Saude. 

4 
Sistemas, Institui96es e Gestao Integrada da Seguran9a Publica; Cultura e Conhecimento Juridico; 

Violencia, Crimes e Controle Social; Valorizavao e Preven91io Profissional aliada a Saude do Trabalhador; 
Rotinas e Procedimentos Administrativos; Disciplina e Pnitica da Seguranva Penitenciaria; Rela96es 

6 



Quanto ao controle do HIV, ha distribuivao mensal de preservativos para a prevenyao de 

doenvas sexualmente transmissiveis, sendo realizados testes rapidos para detecvao do virus 

em casos suspeitos. Estao, ainda, em curso av5es de educac;ao em saude, na forma de 

palestras sobre sinais e sintomas de doenvas, a fim de que os detentos possam avaliar 

possiveis problemas em sua propria saude. 

23. Prote~ao da saude dos presos. 0 Estado de Pernambuco faz parte do Plano 

Nacional de Saude nas Penitenciarias, programa nacional voltado para a atenvao basica de 

saude da populac;ao carceraria. Nao obstante isso, o Presidio Professor Anibal Bruno nao se 

encontra, atualmente, inserido nesse Plano, por nao possuir as caracteristicas fisicas 

necessarias a sua implementac;ao. 

24. Contudo, com a reforma e a intervenvao no estabelecimento e sua 

conseqiiente transformac;ao em urn Complexo, o estabelecimento podera, brevemente, 

adequar-se ao Plano e implementa-lo. A proje9ao e a de que equipes multidisciplinares de 

saude, compostas por medicos e demais profissionais ( enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, 

farmaceutico, assistente social, psic6logo, dentre outros), atuem diariamente no Complexo, 

promovendo a saude dos detentos e prestando assistencia medico-hospitalar a nivel 

ambulatorial, oferecendo suporte e favorecendo a prestac;ao de assistencia na rede estadual 

de grande porte, proporcionando a possibilidade de atendimento aos presos que necessitem 

de especialidades, cirurgias e exames especiais. 

25. A nova estrutura contara com 03 ambulat6rios medicos, 03 setores de 

laborterapia, 03 setores psicossociais e 03 ambulfmcias, do tipo semi-UTI. Ocorrendo a 

divisao em 03 unidades prisionais, a saude dos presos ficara mais acessivel a atuavao dos 

agentes publicos e a solicitac;ao dos pr6prios beneficiarios. Para isso, ja foram selecionados 

mais de 24 (vinte e quatro) tecnicos, dentre OS quais 07 medicos, 02 odont6logos, 02 

farmaceuticos, 02 nutricionistas e 09 tecnicos de enfermagem que, acrescidos ao corpo ja 

Humanas e Reinserc;:ao Social. Neste ultimo eixo, foi ministrada especificamente a materia "Direitos 
Humanos", com 20 horas-aula. 
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existente, perfazem o numero de 1 02 ( cento e do is) agentes de promo9ao de saud e. Em 

fun9ao da divisao do presidio em tres unidades, que comporao o Complexo Penitenciario 

ASP Adilson Guedes, foram construidos mais 02 m6dulos de enfermaria e triagem, 

aumentando, assim, a capacidade de atendimento e intema9ao dos doentes nas novas 

instala9oes. 0 quadro tecnico a ser implantado com a inaugura9ao do Complexo e o 

seguinte: 

Tecnicos Unidade I - Unidade II - Unidade III - Total 
PPAB PANFA PFDB 

Medico 5 2 2 9 

Odont6logo 2 1 1 5 

Assistente social 10 6 5 21 

Psic6logo 10 6 5 21 

Enfermeiro 3 2 2 7 

Tecnico de 7 6 5 18 
enfermagem 

Nutricionista 1 1 1 3 

Auxiliar de 2 1 1 4 
odont6logo 

Farmaceutico 1 1 1 3 

Fisioterapeuta 1 0 1 2 

Terapeuta 1 0 1 2 
ocupacional 

Educador fisico 1 1 1 3 

Apoio de 1 1 1 3 
farmacia 

Total a ser 45 29 27 102 
imp1antado 
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26. Prote.;ao da vida e da integridade fisica dos presos. Entre as mais diversas 

politicas e a9oes para a prote9ao da vida e da integridade fisica dos detentos do Presidio 

Professor Anibal Bruno, e importante observar, de urn ponto de vista global, o Plano de 

Seguran9a Publica "Pacto pela Vida", executado pelo Governo do Estado de Pernambuco. 

27. Em 2007, com o advento do referido Plano, foi instaurado modelo de gestao 

com foco em resultados, estabelecendo o monitoramento das a9oes por meio de camaras 

setoriais, dentre as quais se destaca a Camara do Sistema Penitenciario, a qual funciona 

todas as segundas-feiras, na sede da SERES- Secretaria-Executiva de Ressocializa9ao. 

28. Nesta Camara, sao debatidos assuntos diversos, entre eles a integra9ao entre 

as for9as de seguran9a do Estado, Poder Judiciario, Ministerio Publico, Defensoria Publica, 

entre outros parceiros, como a Associa9ao das Maes e Familiares dos Reeducandos do 

Presidio Professor Anibal Bruno. Com essa Associa9ao, sao debatidos semanalmente 

assuntos diversos que tratam de a9oes direcionadas ao bem-estar coletivo dos mencionados 

detentos. 

29. Ainda sao tratados assuntos relativos aos projetos da SERES para 

reestruturar o Sistema Prisional do Estado, os quais passam pela cria9ao de vagas, 

reformula9ao da proposta metodol6gica de condu9ao de todas as unidades, o apoio aos 

egressos do sistema e seus familiares, dentre outros. Os debates sao consignados em ata, 

com a descri9ao das a9oes acordadas e dos responsaveis por sua execu9ao, com prazo e 

monitoramento definidos ap6s cada reuniao. 

30. Ainda no ambito do referido Pacto Pela Vida, e importante ressaltar a 

existencia e o funcionamento do Comite Estadual de Combate e Preven9ao a Tortura, 

instituido pelo Decreto n. 33.373 de 08 de maio de 2009 (Anexo VII). Entre as 

competencias do Comite, estao a avalia9ao e o acompanhamento das a9oes, programas, 

projetos e pianos relacionados ao enfrentamento da tortura no Estado de Pernambuco e a 
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manuten<;ao de contato com 6rgaos internacionais, tanto do Sistema Interamericano como 

do Sistema Internacional de Direitos Humanos, que tenham atua<;ao no enfrentamento da 

tortura. 

31. Com vistas ao refor<;o da a<;ao de combate e preven<;ao da tortura, o Comite 

propos minuta ao Governo de Pernambuco, que encaminhou para analise da Procuradoria 

Geral do Estado o projeto de lei com a proposta de cria<;ao do Mecanisme Estadual de 

Preven<;ao e Combate a Tortura (Anexo VIII). 

32. Ainda quanto ao Comite, fazem parte dele, entre outras institui<;oes, a 

Pastoral Carceraria, o Movimento Nacional de Direitos Humanos eo Servi<;o Ecumenico 

de Militancia nas Prisoes- SEMPRI, ora peticionarios. 

33. Vale notar que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos de 

Pernambuco (CEDDH) e o Comite Estadual de Combate e Preven<;ao a Tortura de 

Pernambuco (CECPT) realizaram visita de verifica<;ao de denuncia de tortura e morte ap6s 

rebeliao, no Presidio Professor Anibal Bruno, no dia 14 de julho de 2011. A comissao de 

visita e monitoramento foi composta por Wilma Waldomiro Carvalho de Melo 

(Coordenadora do CEDDH-PE e Presidenta do CECPT-PE), representando o SEMPRI eo 

MNDH, Rhemo Guedes (Leoes do Norte/CEDDH-PE) e Marcia Braz (SEMPRVCECPT

PE). Tal fato demonstra que existe o acesso de institui<;oes da sociedade civil ao presidio, 

havendo dialogo quanto a gestao do estabelecimento. 

34. Como se pode observar, o acompanhamento da preven<;ao e do combate a 
tortura opera-se em varias instancias no Estado de Pernambuco. Mais urn exemplo disso e 

que a Secretaria de Defesa Social, responsavel pela politica de seguran<;a publica, realizou a 

sele<;ao de 74 medicos-legistas em recente concurso publico, os quais foram capacitados em 

seu processo de forma<;ao em temas relacionados aos direitos humanos e ao Protocolo de 
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Istambul, em parceria com a Coordenayao-geral de Combate a Tortura e Saude Mental da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Republica. 

35. Quanto a denuncia sobre mortes ocorridas nas dependencias do Presidio 

Professor Anibal Bruno, no periodo entre 2008 e 2011 , o Estado brasileiro informa que as 

providencias estao sendo tomadas de acordo com cada fato tipico e suas circunstancias 

(Anexo 1). 

36. No referido periodo, os homicidios geraram 46 (quarenta e seis) inqueritos, 

dos quais: a) 22 (vinte e dois) ja foram concluidos e remetidos ao Ministerio Publico de 

Pernambuco; b) 02 dizem respeito a morte de causas naturais; e c) 22 (vinte e dois) esHio 

ainda em fase de investiga.;:ao, como se depreende do quadro a seguir: 

Data lnstaurayao Vitima Autoria Causa/moti va9iio Situa9iio 

11/ll/2007 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

12/ 1112007 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

11101/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

11/01/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

07/02/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Em 
lnvestiga91io 
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28/02/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Em • Investiga~ao 

10/04/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/descoohecida Em 
Investiga~ao 

08/05/2008 Portaria Homicidio/desconhecida Em 
lnvestiga~iio 

14/05/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Em 
Investiga~ao 

16/05/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Em 
Investigayao 

17/05/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Em 
Investiga~ao 

18/08/2008 Portaria Homicidio/desconhecida Em 
Investigayao 

04/09/2008 Portaria Homicidio/desconhecida Em 
Investigayao 

04/09/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconhecida Em 
Investiga~ao 

22/09/2008 Portaria Desconhecida Homicidio/desconbecida Em 
Investiga~ao 

03/04/2008 Portaria Homicidio/Rixa entre Encaminhado 
outros presos ao Ministerio 

(presidiarios) Publico 

28/07/2008 Portaria Homicidio!Rixa entre Encaminhado • presos ao Ministerio 
Publico 
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11 /09/2008 Portaria • 
06/09/2008 Portaria • 
03/08/2008 Portaria 

05/08/2008 Portaria 

21 /08/2008 Portaria 

17/ll/2008 Portaria 

25/05/2008 Portaria 

• 
15/04/2009 Portaria • 

Desconhecida 

Desconhecida 

• e 

Homicidio/desconhecida Em 
Investigas:ao 

Homicidio/desconhecida Em 
Investigas;ao 

Homicidio!Rixa entre Encaminhado 
presos ao Ministerio 

Publico 

Homicidio/Rixa 
presos 

entre Encaminhado 

Homicidio/desconhecida 

ao Ministerio 
Publico 

Em 
Investigas;ao 

Homicidio/Rixa 
presos 

entre Encaminhado 

Homicidio/desconhecida 

ao Ministerio 
Publico 

Em 
Investigas;ao 

Desconhecida Homicidio/rebeliao Em 
Investigas:ao 
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29/ 10/2009 Portaria 

20112/2009 Portaria 

2110112009 Flagrante 

19/02/2009 Flagrante 

09/03/2009 Portaria 

20/03/2009 Flagrante 

07/04/2009 Flagrante 

14/04/2009 Flagrante 

06/08/2009 Flagrante 

2 1/ 10/2009 Portaria 

Desconbecida Homicidio/desconbecida Em 
Investigayao 

Homicidio/desconhecida Em 

• 

Homicidio/Rixa 
presos 

Homicidio!Rixa 
presos 

Homicidio/Rixa 
presos 

Homicidio/Rixa 
presos 

Hornicidio/Rixa 
presos 

• Hornicidio!Rixa 
presos 

Tentativa 
Homicidio!Rixa 
presos 

Homicidio/Rixa • presos 

• 

Investigayao 

entre Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

entre Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

entre Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

entre Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

entre Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

entre Encaminhado 

de 
entre 

entre 

ao Ministerio 
Publico 

Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 
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16/08/2010 Portaria Prejudicada 

04/09/2010 Portaria 

03/02/2011 Portaria 

02/02/20 l l Portaria 

22/02/2011 Portaria 

02/02/2011 Flagrante • 
29/03/2011 Portaria 

24/04/2011 Portaria • 
18/04/2011 Portaria 

15/04/2011 Portaria • 
25/05/2011 Flagrante - - -

Morte natural - doen¥a Em fase de 
conclusao 

Morte a esclarecer (morte Em 
natural) lnvestigayao 

Homicidio!Rixa entre Em fase de 
presos conclusao 

Homicidio/Rixa 
presos 

entre Encaminhado 

Homicidio/Rixa entre 
presos 

Tentativa de 
Homicidio!Rixa entre 
presos 

Homicidio/desconhecida 

Homicidio/Rixa entre 
presos 

Tentativa de 
Homicidio/Rixa entre 
presos 

Tentativa de. 
Homicidio/Rixa entre 
presos 

Homicidio/Rixa entre 

ao Ministerio 
Publico 

Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

Em 
lnvestigat;:ao 

Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

Encaminhado 
ao Ministerio 
Publico 

Encaminhado 
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37. 

- presos ao Ministerio 
Publico 

Superpopula~io do Presidio Professor Anibal Bruno. Mesmo com a 

interven9ao e refonna do Presidio Professor Anibal Bruno, haven't, no futuro, necessidade 

de mais vagas para o recolhimento de presos, a tim de evitar a superpopula9ao dos novos 

estabelecimentos. Para tanto, estao sendo finalizadas importantes obras no sistema 

penitenciano de Pernambuco que virao ao encontro do objetivo de evitar a superpopula9ao 

dos estabelecimentos prisionais. 

38. 0 municipio de ltaquitinga teni urn Centro de Reintegra9ao (Anexo V), cuja 

previsao de inaugurayaO e para 0 mes de deze~bro de 2011. Sua capacidade para 0 

recolhimento de 3.126 (tres mil, cento e vinte e seis) presos, sendo que essa obra e 
classificada como uma das melhores e mais importantes dentro do Sistema Penitenciario 

Nacional, tendo em vista que atende plenamente as nonnas legais vigentes dispostas na Lei 

de Execu9ao Penal. 

39. 0 municipio de Tacaimb6 tera uma unidade cujas obras estao previstas para 

serem iniciadas em outubro de 2011 e concluidas em abril de 2012. 0 objetivo dessa 

unidade sera o de minimizar a superlota9ao das unidades prisionais da Regiao do Agreste 

do Estado, sendo tambem construida nos moldes previstos em diretrizes do DEPEN -

Departamento Penitenciario Nacional. 

40. 0 Estado brasileiro reconhece as deficiencias existentes no atendimento aos 

custodiados no Presidio Professor Anibal Bruno, mas, com os esclarecimentos prestados, 

espera ter demonstrado que os problemas relatados pelos peticionarios estao sendo 

enfrentados pelo Poder PUblico com a devida diligencia e seriedade. Por esse motivo, o 

Estado brasileiro pede a essa Egregia Comissao que, a partir dos resultados das a9oes 
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descritas na presente manifesta<;ao, considere a possibilidade de levantar as medidas 

cautelares concedidas. 

41. Colocando-se a disposi<;ao para o envio das informa<;oes complementares 

que se fizerem necessarias, o Estado brasileiro aproveita a oportunidade para reafirmar seu 

compromisso com essa Egregia Comissao e com o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos. 

Brasilia, 24 de agosto de 2011. 
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