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Em atenr;ao

a comunica9ao

da Comissao Interamericana de Direitos

Humanos, o Estado brasileiro vern manifestar-se sobre a ado9ao de medidas cautelares
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:· . . . . ·'

.

no procedimento MC-199-1 I (Pessoas privadas de liberdade no Presidio Professor
Anibal Bruno).

2. Em 28 de junho de 2011, a Comissao lnteramericana de Direitos Humanos solicitou
ao Estado brasileiro informafi:aO relativa a situafi:ao das pessoas privadas de liberdade no
Presidio Professor Anfbal Bruno, em Recife, capital do estado de Pernambuco. Segundo
informafi:oes encaminhadas pelas organizafi:Cies peticiomirias, 94 presos teriam falecido
no referido presidio desde o mes de janeiro de 2008; 52 destes, de maneira violenta. Os
peticionarios alegaram, 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 dejulho de 2011, no sentido
de esclarecer as questoes levantadas pelos peticiomirios. Avaliando os antecedentes a
respeito do assunto e considerando as novas infonnafi:oes apresentadas pelos
peticiomirios, as quais seriam indicativas de uma situafi:ao de urgencia, gravidade e risco
de danos irrepaniveis, a Comissao 1nteramericana de Direitos Humanos, em 04 de
agosto de 20 II, adotou medidas cautela res em favor das pessoas privadas de liberdade
no Presidio Professor Anfbal Bruno.

4. 0 Estado brasileiro, ciente de sua responsabilidade no ambito internacional e disposto
a buscar uma soluvao para findar as violavoes perpetradas, informa que, em urn esfor'to
conjunto dos governos federal e estadual, realizou uma serie de reunioes, em que
estiveram presentes autoridades e tecnicos, com a finalidade de buscar solu'toes para os
problemas apresentados.

5. Em 16 de agosto de 20 II, representantes do estado de Pernambuco estiveram em
Brasflia, reunidos com a Ministra Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidencia da Republica e do Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos, a tim de
avaliar a situavao do Presidio Professor Anibal Bruno.

6. 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 Justirya e Direitos Humanos; Lauro · Gusmao,
Secretario-Executivo da Secretaria de Governo; Cel. Romero Ribeiro; SecretarioExecutivo de Ressocializar;:ao;. Tadeu Alencar, Secretario-Chefe da Casa Civil; e Daniel
Cruz, representante do 6stado de Pernambuco em Brasilia.

7. Est a reun iiio de trabalho com a · comitiva do Poder Executive do Estado de
Pernambuco, acompanhada pelo corpo tecnico da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidencia da Republica, teve como escopo a apresentar;:ao e a discussao de solur;:oesalgumas ja em andamento, e outras em desenvolvimento - para o enfrentamento das
violar;:oes objeto de demimda ante a Comissao lnteramericana de Direitos Humanos.
Ap6s essa primeira experiencia, seguiram-se outras reunioes com a mesma ftnalidade.

8. Em 13 de setembro de 2011, tecnicos da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidencia da Republica dirigiram-se a Recife, a tim de discutir soluryoes aos
problemas apresentados pelos peticionarios. A reunH'io contou com a presenrya de
tecnicos da area da saude do Estado de Pernambuco, alem de outros oriundos da area da
'seguranc;a.
-. •••

::~ ~ ~ !'-

.. -''

9. Em 03 de outubro de 2011, tecnicos da Secretaria de Direitos Humanos da
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Presidencia da Republica dirigiram-se a Recife, a tim de realizar reliniao com o
Procurador-Geral de Justirya do estado de Pernambuco, em que se discutiu questoes
relativas .ao Presidio Professor Anibal Bruno.

10. Em 10 de novembro de 2011, tecnicos da Secretaria de Direitos Humanos da
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Presidencia da Republica dirigiram-se a Recife, desta vez para a realizaryiio de reuniiio
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com tecnicos da Secretaria Executiva de Ressocializac;ao, com a finalidade de troca de
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informac;oes, na busca de soluc;oes para os problemas ainda apresentados.

I I. Em 08 de dezembro de 20 II, houve reuniao no Ministerio da Justic;a; mats
especiflcamente no Departamento Penitenciario Nacional, junto com tecnicos da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da Republica, a tim de .receber
informaryoes sobre a siluaryao do Presidio Professor Anibal Bruno de autoridades e
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tecnicos do governo do Estado de Pernambuco. Em 19 de dezembro de 20 II, houve

.
•, ~·I : • .~
'

novamente uma reuniao nos moldes da anteriormente descrita.

I2. Deve ser ressaltado que esse processo de busca de soluc;oes para os problemas
relatives .~s pessoas privadas de liberdade no Presidio Professor Anibal Bruno foi
realizado em coopera<;ao com os peticiomirios. Em I3 de setembro de 20 II, em Recife,
houve reuniao dos tecnicos do govemo federal com os peticiomirios da presente medida
cautelar, os quais puderam denunciar, diretamente aos representantes do governo
federal, a situa<;ao em que se encontra a casa prisional.

I3. Deve ser sublinhado que a plena coopera<;iio com os peticiomirios tern sido uma
constante ate o presente momento, tendo havido, em 20 de dezembro de 2012, mais uma
reuniao com os peticiomirios, que puderam, novamente, manter o canal de comunicac;ao
:'

com os representantes do govemo federal.

14. Em 07 de fevereiro de 20I2, houve visita ao Presidio Professor Anibal Bruno, a
convite do governo do Estado de Pernambuco, de tecnicos do Departamento Nacional
Penitenciario do Ministerio da Justic;a e da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidencia da Republica. Houve, portanto, a oportunidade para verificac;ao das
melhorias de condic;oes do estabelecimento prisional.

15. Assim, com base em informa<;6es coletadas durante todas as reunioes e visitas
descritas acima, o Estado brasileiro informa o que segue:

I6. Interven~ao e rdorma da infra-estrutura. 0 Presidio Professor An[bal Bruno foi
construido ha mais de 30 (trinta) anos, com capacidade para abrigar cerca de 500
(quinhentos) detentos. Ap6s ampliac;oes no decorrer dos anos; elevou sua capacidade
para I.448 (mil, quatrocentos e quarenta e oito) vagas. Nao obstante essa eleva<;ao, o
Presidio abriga, hoje, mais de 4.600 (quatro mile seiscentas) pessoas.

17. Reconhecendo as deficiencias decorrentes da elevada populac;ao carceniria, diversas
reformas no estabelecimento tern sido realizadas desde 2009. Alem disso, com vistas a
garantir estrutura adequada aos custodiados, ha, em curso, uma reforma mais abrangente

...
no Presidio Professor Anibal Bruno, em fase de finalizac;iio. Essa reforma vai ampliar a
capacidade do presidio, reduzindo, assim, a superlotac;ao.

18. A inaugurac;ao, que esta prestes a ser realizada, marcara o inicio de funcionamento
do Complexo Prisional Anibal Bruno, o qual englobara 03 (tres) presidios: Juiz Antonio
Luiz Lins de Barros, ASP Marcelo Francisco de Araujo e Frei Damiao de Bozzano
(Nota tecnica).

19. 0 objetivo dessas medidas e o de aumentar o numero total de vagas e dividir o
complexo em 03 unidades prisionais menores e independentes, tornando o controle dos
detentos mais eficaz e melhorando a seguranc;a do estabelecimento· prisional.

..·
20: A gestao do Complexo sera tripartida, ou seja, haveni uma administrac;ao propria
para cada presidio, reforc;ando o prop6sito de melhorar o gerenciamento das unidades,
que passariio a contar com 03 (tres) refeit6rios, 03 (tres) cozinhas, 03 (tres) redes
independentes de agua, de energia eletrica e de telefonia, 03 (tres) poc;os artesianos, 03
(tres) caixas d'agua e 03 (tres) geradores de energia.
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21. Como forma de melhorar a convivencia e a seguranc;a dentro do Presfdio Professor

)

Anibal Bruno, a gestiio providenciara uniformes em cores distintas para agentes
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penitenciarios e para detentos. Os primeiros terao uniformes de cor preta, e·os detentos,
de cor laranja. Alem dos uniformes, sera igualmente implementada a identificac;iio
biometrica, tanto para detentos quanto para visitantes.

22. Outro aspecto importante da reforma do Presidio Professor Anibal Brurio 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
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estabelecimento passara a oferecer aos presos urn tratamento diferenciado, com a
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previsao de especificac;iio de pavilh5es de seguranc;a minima, media e maxima, bern
como com subclassificac;ao dentro de cada pavilhiio, de acordo com os criterios legais.

23. Para a seguranc;a da nova estrutura, ja esta em fase de finalizac;iio a construc;ao de
muro, delimitando as areas de cada uma das novas unidades; a ativac;ao de 24 (vinte e
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quatro) guaritas de seguranya externa; e a aquisic;ao de 12 (doze) viaturas
administrativas, para transporte dos detentos.

24. Para fins de ressocializac;ao dos detentos, a nova estrutura ofereceni eqUJpes
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multidisciplinares de saude, compostas par medicos e demais profissionais (enfermeiro,
dentista, fisioterapeuta, farmaceutico, assistente social, psic61ogos, dentre outros), que
atuam diretamente na promo9ao da saude das pessoas privadas de liberdade no
Complexo Prisional Anibal Bruno.

25. Ainda com fins de ressocializac;ao, haven! a implantac;ao do sistema de gestao
terceirizada das cozinhas, que objetiva a melhoria da qualidade da alimentac;ao , bern
como o treinamento de 1.200 (mil e duzentos) reeducandos por ano, atraves de empresa
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parceira. Havera, da mesma forma, o estabelecimento de 03 (tres) escolas, 03 (tres)

,~

quadras esportivas, 03 (tres) ambulat6rios medicos, 03 (tres) setores de laborterapia, 03
(tres) setores psicossociais e 03 (tres) ambulancias tipo semi-UTI.

26. Nornea-;ao de agentes penitenciarios e a extim;ao da figura do "chaveiro". Com
a finalidade de melhorar eficazmente a seguranc;a e de garantir a vida e a integridade
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fisica dos presos, houve o aumento efetivo de agentes penitenciarios no Complexo
Prisional Professor Anfbal Bruno e a eliminac;ao da figura do "chaveiro" .

27. 0 concurso publico para a selec;ao 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 seguran9a penitenciaria em todo o
estado de Pernambuco.

28. Em 05 de janeiro de 2012, urn grande numero de agentes penitenciarios tomou
posse no Complexo Prisional Anibal Bruno, totalizando o numero de 300 (trezentos)
agentes penitenciarios na casa prisional, fazendo com que nao haja mais a necessidade
da figura do "chaveiro" (Oficio SERES n. 9/20 12).

29. Preven'YaO

a transmissao

de doen'YaS contagiosas. Outra grave preocupa<;:ao em

rela<;:ao ao Complexo Prisional Professor Anfbal Bruno e a questao da saude,
especialmente quanta a transmissao de doen<;:as infecto-contagiosas.

30. Em abril de 2010, foi realizada

acapacitayaO de 72 (setenta e dois) tecnicos em

saude no controle do programa de tuberculose, hanseniase e gripe influenza "A".
Atualmente, ha a realiza<;:ao de coleta do material para exame de baciloscopia, visando

a

detec<;:ao de casos de tuberculose e ao posterior tratamento.

31. Foram realizadas, ao Iongo de 2010 e 2011, campanhas de vacina<;:ao do programa
nacional de imuniza<;:ao, de acordo como calendario do Ministerio da Saude. Quanta ao
controle do HIV, ha distribui<;:ao mensa! de preservatives para a preven<;:ao de·doen<;:as
s~xualmente

transmissiveis, sendo realizados testes rapidos para detec<;:ao do virus em

casas suspeitos. Ainda nesse setido, estao em curso a<;:oes de educa<;:ao em saude, na
forma de palestras sobre sinais e sintomas de doen<;:as, a fim de que os detentes possam
avaliar possiveis problemas em sua· propria saude.

32.

Prote~Yao

da saude dos presos. 0 Estado de Pernambuco faz parte do Plano

. Nacional de Saude nas Penitenciarias, programa nacional voltado para a atenyao basica
de saude da popula<;:ao carceraria.

33. A reforma, a interven<;:ao no estabelecimento e sua consequente transforma<;:ao em
urn Co'mplexo, permitirao ao estabelecimento, em pouco tempo, adequar-se ao Plano e
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implementa-lo. A projeyaO e a de que equipes multidisciplinares de saude, compostas
diversos profissionais (medico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, farmaceutico,
assistente social, psic61ogo, dentre outros), atuem diariamente no Complexo,
promovendo a saude dos detentes e prestando assistencia medico-hospitalar a nfvel
ambulatorial, oferecendo suporte e favorecendo a presta<;:ao de assistencia na rede
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estadual de grande porte, proporcionando a possibilidade de atendimento aos presos que
necessitem de especialidades, de cirurgias ou de exames especiais.
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34. A nova estrutura contani com 03 (tres) ambulat6rios medicos, 03 (tres) setores de
laborterapia, 03 (tres) setores psicossociais e 03 (tres) ambulancias do tipo semi-UTI.
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Ocorrendo a divisao em 03 (tres) unidades prisionais, a saUde dos presos ficara mais

.- .

acessivel

,·

aatua~o dos agcntcs publicos e asolicita~ao dos pr6prios beneficiarios.

35. Para isso, ja estao em atividade 92 (noventa e dois) tecnicos em saUde, dentre os
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quais 07 (sete) medicos, 08 (oito) enfermeiros, 09 (nove) tecnicos de enfennagem, 05
(cinco) odont6logos, 03 (tt·es) farmaceuticos, 02 (dois) fisioterapeutas, 03 (tres)
nutricionistas, 02 (dois) terapeutas ocupacionais, 23 (vinte e tres) psic61ogos e 24 (vinte
e quatro) assistentes sociais (Plano de Trabalho para o Complexo Anlbal Bruno -
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Gerencia Psicossocial Saude e Nutril;no).
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36. Em funyao da

divis~o

do presidio em tres unidades, que comporao o Complexo

Prisional Anibal Bruno, toram construidos mais 02 (dois) m6dulos de enfennaria e
triagem, aumentando, assim, a capacidade de atendimento e de intemar;ao dos doentes
nas novas

instala~6es.

37. Quanta aos detentos que foram apontados pelos peticionarios como pessoas com

graves problemas de saude, a area de saude da Secretaria Executiva de
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Ressocializa~Y~O

do Estado de Pernambuco apresentou as seguintes infonna(fOeS atualizadas:

·-

Janeiro 2012: Consults medica; exame
de'" sangue; exame cardiol6gico com
parecer; exame radiol6gico enema opaco.
Aguardando marca~ao por parte da
Unidade de Saude da cirurgia de
colostomia.
Dezembro 2011: Consulta medica;
exame de sangue; exame cardiol6gico
com parecer. Cirurgia de colostomia
realizada em 05/01/2012 no Hospital da
Restaura~ao.
Devido a quadro de
complica~YOOS durante o perfodo p6s~
operat6rio o reeducando retornou a
Unidade Prisional com a balsa externa da
colostomia. Declarado pelo medico que o
mesmo s6 podeni se submeter a novo
procedimento ap6s Ol(um) ano.
Janeiro 2012: Consulta medica; exame
de sangue; exame cardiol6gico com

parecer; exame radio16gico enema opaco.
Aguardando resultado do ultimo exame
para marcar a cirurgia de colostomia.
Transferido para Unidade Prisional
Barreto Campelo, onde informamos a
coordenayao de saude da urgencia em
realizar o atendimento medico a esse
reeducando.

medica
Consulta
09/02/2012

realizada

em

Janeiro/fevereiro 2012: Consulta medica;
exame de sangue; exame cardiol6gico
COm parecer; exame taiO X dO torax e
exame
radiologico enema . opaco
realizado em 07/02/2012.
Janeiro/fevereiro 2012: Consulta medica;
exame de sangue; exame cardiol6gico
coin parecer; raio x do t6rax, exame
radiol6gico enema opaco e exame
colonoscopia que foi agendado para
30/0112012 no ambulat6rio do Hospital
Osvaldo Cruz. Para realizar esse exame e
necessaria urn preparo - jejum e
medica9lio. 0 reeducando foi orientado
pela enfenneira da unidade quanta aos
procedimentos e recebeu a medica9ao
que deveria tomar. No entanto n~o
seguiu as recomenda9~s e, apesar de ter
comparecido ao local do exame, nao
pode realizar o procedimento. 0 exame
foi remarcado e realizado no d ia
I 6/02/2012.

Janeiro 2012: Consulta medica; exame
de sangue; exame cardio16gico com
parecer; exame radiol6gico enema opaco.
Aguardando resultado do ultimo exame
para marcar cirurgia de colostomia.
Janeiro/fevereiro 2012: Consulta medica;
exame de sangue; exame cardiol6gico
com parecer; exame radiol6gico enema
Cirurgia
de · colostomia
opaco.
realizada em 30/01/2012 no Hospital
Otavio de Freitas. 0 reeducando
encontra-se
intemado/custod iado na
Unidade de Saude.
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- Prontuari

Janeiro/fevereiro 2012: Consulta medica;
exame de sangue; exame cardio16gico
com parecer. 0 exame de sangue do
reeducando apresentou taxa alta de
glicose, por isso a cirurgia nao pode ser
marcada, o mesmo foi orientado para
realizar caminhadas e fazer regime, sua
glicose esta sendo monitorada pela
equipe de enfermagem do ambulat6rio da
Unidade PrisionaL Aguardando redutyao
da taxa de glicose para marcar a cirurgia
de hernia icisional.
Reeducando transferido em 12/09/2011
para a PAISJ.

Medica
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em

Recebeu alvara de soltura.

,.

I

realizada

o#

Consulta medica realizada no PROCAP
em 18/0 1/201 2, caso de insuficiencia
cardiaca.

'

Concessao de Perdao Judicial, ja nao
mais se encontrando na Unidade
Prisional.
Dezembro de 20 ll: consulta medica;
exame de sangue; exame cardiol6gico
com parecer. Cirurgia de colostomia
realizada em 29/12/2011 no Hospital da
Restaura-;ao.
Consulta
medica
10/02/2012.

realizada

em

Consu/ta
medica
03/02/20 12 .

realizada

em

Janeiro 2012: Consulta medica; exame
de sangue; exame cardiol6gico com

parecer; exame radiol6gico enema opaco.
Aguardando resultado do ultimo exame

para marcayao da cirurgia de colostomia.
Janeiro 2012: Consulta medica; exame
de sangue; ex.ame cardiol6gico com

parecer; exame radiol6gico enema opaco.
Aguardando marcac;:ao por parte da
Unidade de Saude da cirurgia de
colostomia.

38. Prote-;ao da vida e da integridade fisica dos presos. Entre as mais diversas
polfticas e a9oes para a prote9ao da vida e da integridade fisica dos detentos do
Complexo Prisional Anibal Bruno,

e importante observar, de urn

ponto de vista global,

o Plano de Seguran9a Publica "Pacto pela Vida", executado pelo govemo do estado de
Pernambuco.

39. 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,

aqual funciona

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

40. Nesta Camara, sao debatidos assuntos diversos, entre eles a integra9ao entre as
for9as de seguran9a do estado, o Poder Judiciario, o Ministerio Publico, a Defensoria
Publica, entre outros parceiros, como a Associa9ao das Maes e Familiares dos
Reeducandos do Presidio Professor Anfbal Bruno. Com essa Associa9ao, sao debatidos,
semanalmente, assuntos diversos, que tratam de a9oes direcionadas ao bem-estar
coletivo dos mencionados detentos.

41. Ainda sao tratados assuntos relativos aos projetos da SERES para reestruturar o
Sistema Prisional do Estado, os quais passam pela cria9ao de vagas, pela reformula9ao
da proposta metodo16gica de condu9ao de todas as unidades, pelo apoio aos egressos do
sistema e a 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.

42. Ainda no ambito do referido Pacta Pela Vida, e importante ressaltar a existencia eo
funcionamento do Comite Estadual de Com bate e Preven9ao

a Tortura,

instituido pelo

Decreta n. 33.373 de 08 de maio de 2009.

43. Entre as competencias do Comite, estao a avaliayao eo acompanhamento de a9oes,
programas, projetos e pianos relacionados ao enfrentamento da tortura no estado de
Pernambuco, bern como a manuten9ao de contato com 6rgaos intemacionais, tanto do
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Sistema Interamericano como do Sistema lnternacional de Direitos Humanos, que
tcnham atua<yao no enfrentamento da tortura.

44. Com vistas ao

refor~o

da as:iio de combate e preven9ao da tortura, o Comite propos

minuta ao Governo de Pernambuco, que encaminhou o projeto de lei com a proposta de
criac;ao do Mecanisme Estadual de Prevenc;ao e Combate

a Tortura

para analise da

Procuradoria Geral do Estado.

45. Ainda quanta ao Comite, fazem parte dele, entre outras instituic;oes, a Pastoral

Carceraria, o Movimento Nacional de Direitos 1-lumanos e o Servic;o Ecumenico de
Militancia nas Prisoes- SEMPRI, ora peticionarios.
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46. Quanta

a denuncia sobre mortes ocorridas nas dependencias do Presidio Professor

Anfbal Bruno, no periodo entre 2008 e · 20 J I, o Estado brasileiro informa que as

• I_.

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

47. No referido periodo, os homicidios geraram 46 (quarenta e seis) inqueritos, dos
quais: a) 22 (vinte e dois) ja forarn concluidos e remetidos ao Ministerio Publico de
Pernambuco; b) 02 dizem respeito

..... .
~--

estao ainda em fase de

EJ·M~~
ao

Vhima

investiga~ao,

a morte de causas naturais; e c) 22 (vinte e dois)
como se depreende do quadro a seguir:

Autoria

Causalmotiva~Do

Sillm~o

11111/
2007

Ponario

Hom ic!dioldesconhei: i
da

Encaminhado ao Mmistc!rio Publico

12/11/
2007

Portaria

Homicldioldesconheci
da

Encaminhudo ao Ministcrio Publico

II/OII

Porteria

Homicldioldc5Conheci
da

Encaminhado ao

11/01/
2008

Porta ria

Homicidioldesconheci
da

Encaminhado ao Ministerio Pi1blico

07/021
2008

Ponana

Homiddioldcsconhcci

Em

2008

da

lnvesliga~C\

Minist~rio

Publico

Em

lnv~stigac.ao

Bomicidio/d()Seonhed
dn

Em

lnvestiga~ao

Homic1dio/d()Seonhcci

Em lnvestiga¢o

28/02/
2008

Portaria

Homicidioldcsconheci

I01041
2008

l'o.1aria

08/051
2008

Portaria

14/05/
2008

Ponaria

Homicidioldesconheci
da

Em

lnvestiga~ao

16/05/
2008

Portario

flomicidio/dcsconh(.'Ci
da

Em

lnvcsti~o

17/05/
2008

Portaria

Homicidio/desconhcci
dn

Em lnvcstiga~o

18/081

Portaria

Homicidio/desconhcci

Em lnvestigacllo

da

da

da

2008

Homicidioldesconheci

Em

tnvestiga~o

04109/
2008

Portaria

04/09/
2008

Portaria

22109/
2008

Ponaria

Homic.idloldesconheci
da

Em

03/04/
2008

Porta ria

Homicfdio/Rixo cntrt
presos

Encaminhadoao' Minist~rio

28/07/
2008

Portaria

Homicldio/Rixa emre
presos

Encaminhado ao Minist&io Publico

da

. ,•
Homicidio/desconhcci

Em Jnvestiga~o

da

lnvestiga~o

..
Publico

:~. :\!:

...,.

• •l ... t'...

.,,

:,:::····

•..r! ..
lj

11/09/
2008

Portaria

06/09/
2008

Portaria

03/08/
2008

Porta ria

Em

Jnvestiga~ao

Homicldioldesconheci
da

Em

Jnvestiga~ilG

lfomicldio/Rixa entre

Encaminhado ao Ministc!rio Publico

Homicidioldesconheci

~

.
•

•

f ,-.,. 1
• '

da

pre~os

.....

...- • ' '

.,.'" :

.,....
.,.

-

·\;
..

:·

'W'

,,, . ... . ·
. ,., .

... .

..

(presidia rio
s)

05/08/

Homicldio/Rixa entre

Portaria

21A>8/

Homic:ldio/dc~tonheci

Portaria

Em

lnvestiga~o

da

2008

. . ..

Encaminhado ao Ministelio l'ublito

presos

2008

·'

·.

17/1 II
2008

Portaria

25/05/

Portarin

Homicldio/Rb:a entre
presO<S

Encaminhado ao Minisr\!rio Publico

Homieldio/dcsconh«i

Em

lnvestig~ao

da

2008

Homicldio/rebeliao

Em lnvestig~Ao

Homicidio/desconheci

Em

151041
2009

Portaria

29/10/
2009

Ponaria

20/12/
2009.,

Porta ria

21/01/

Flagrante

Homicidio/Rixa enlfe
presos

linC8minhado ao Minish!rio l'ublK:o

Flagrante

Homicldio/Rixa
presos

~ntre

Encaminhado ao Minisu:rio Pub Iico

Portaria

Homicldio/Rixa entre
presos

Encaminhado ao Ministerio PUblico

2009

19/02/

2009

09103/
2009

lnvesllga~ao

da

Desconheci
da

Homicldio/desconheci
da

20/03/

Flagrante

Homicidio/Rixa entre

EncJminhado ao Ministerio Pi1bl•co

prcsos

2009

07/041
2009

Flagrante

14/041
2009 '

Flagrante

Homicidio!Rixa entre

Encaminhsdo ao Ministl!rio Publico

pres~

Homicidio/Rixa entre
presos

Encaminhado ao Ministerio Publico

..

• ·

06108(

de
entre

Flagrante

2009

211101

·.:

......,,·

• .;'-~·\1:;-·'f

;.
I

.~V 1· ·' ~~-~.,.. ..

..

EncJminhado ao Ministcrio Publico

Encaminhado ao Ministerio Publico

Portaria

2009
·~·

.;.· .

. ...
f

~

'

:;.

' · "''~
"' ~~
·, ,11·' . ,.,.
' ('

_,. ••

, . ,, .. ....

16/081
2010

Portaria

041091

Porta ria

Morte

natural

.

...
,,.j ..C

Em fasc de condus!o

doe~a

2010

03/02/
2011

Port aria

02/02/
2011

Ponaria

· Mone a csclarecer
(mone natural)
Uomiddio/Rixa en~re

Em

Jnvestiga~3o

Em fase de conclusao

presos

entre

Encaminhado ao Ministerio Publico

.!' t o

.... :

·\·· ··.: ~-· ·-·

t.

22/02/

IIomicidio/Rixa entre

Portaria

02102/

Encaminhado ao Ministerio Publico

presos

2011

TenWiiva
de
Homiddio/Rixa entrll

Flagrante

2011

Ellcaminhado ao Minis\Crio Publico

prtsos

lnvesti~ao

29/03/
201 I

Porta ria

Homicldioldesconheci
dn

Em

24104/
2011

Portllria

Homicldio!Rixa entre
presos

Encaminhlldo ao Ministerio Publico

IMM/
2011

Portaria

Tcnlativa
de
Homicfdio/Rixa entre
prcsos

l::ncaminhado ao Mini3terio Publico

151041

Porta ria

Tcntativa
de
Homicidio/Rixa entre

Encaminhado ao Ministerio PCJblico

2011

presos

25/051

I~

Flagrante

2011

Homicfdio!Rixa entre
pres03

Encaminhado ao

Minist~rio

Publico

(p~tdi~rlo

s)

48.

Superpopula~ao

do Complexo Prisional Anibal Bruno. Mesmo com a

inaugurayi'io do Complexo Prisional Anibal Bruno, havera, no futuro, necessidade de
mais vagas para o recolhimento de presos, a fim de evitar a superpopular;ao dos novos
est:abelecimentos. Para tanto, estao sendo finalizadas importantes obras no sistema
penitenciario de Pernambuco, que virao ao encontro do objetivo de evitar a
superpopula~tdo

dos estabelecimentos prisionais.

49. 0 municipio de Jtaquitinga teni. urn Centro de Reintegra9ao, cuja previsao de
inaugura~ao

e para o mes de mar90 de 20 II.

Sua capacidade para o recolhimento sera

de 3.126 (tres mil, cento e vinte e seis) presos, sendo que tal obra

e classificada como

uma das melhores e mais importantes dentro do Sistema Penitenciario Nacional, tendo

em vista que atende plenamente as normas legais vigentes dispostas na Lei de Execuyao
Penal.

50. 0 municipio de Tacaimb6 teni 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 superlotayao das unidades prisionais da Regiao do Agreste do
Estado, sendo tambem construida nos moldes previstos em diretrizes do DEPEN Departamento Penitenchirio NaCional.

51 . 0 Estado brasileiro reconhece as deficiencias existentes no atendimento aos
custodiados no Complexo Prisional Anibal Bruno, mas; com os esclarecimentos
prestados e com os evidentes avanyos realizados, mormente quanta
obras da tripartiyao e

a nomeayao

a finalizayao

das

e posse dos agentes penitenciarios, espera ter

demonstrado que os problemas relatados pelos peticionarios estao sendo enfrentados
pelo Poder Publico com a devida diligencia e seriedade.

52. Por esse motivo, o Estado brasileiro pede a essa Egregia Comissao que, a partir dos
resultados das ayoes descritas na presente manifestayao, considere a possibilidade de
Jevantar as medidas cautelares concedidas.

53. Colocando-se

a disposiyao

,.. ...
4' . . . '

,, .• .: ... ·••

' • . .;#

para o envio das informayoes complementares que se

fizerem necessarias, o Estado brasileiro aproveita a oportunidade para reafirmar seu
compromisso com essa Egregia Comissao e com o Sistema lnteramericano de Direitos
Humanos.

Brasilia, 23 de fevereiro de 2012.
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