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REF: Pessoas privadas da liberdade no Presídio Professor Aníbal Bruno 
 MC-199-11 
 Brasil 
  
Prezados Senhores: 
 
 Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossas Senhorias em nome da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) a fim de fazer referência à vigência das medidas cautelares concedidas em 
favor de  Pessoas privadas da liberdade no Presídio Professor Aníbal Bruno no Brasil. 
 

Nesta oportunidade, em vista da informação aportada por Vossas Senhorias, cumpro com 
informar-lhes que, no dia de hoje, a CIDH se dirigiu ao Governo da República Federativa do Brasil a fim 
de solicitar que ampliem as medidas cautelares de referência. As partes pertinentes desta comunicação 
indicam: 

 
A CIDH recebeu informação dos peticionários que indica que existiria o risco da situação de violência no 
Complexo Penal Professor Aníbal Bruno ultrapassar a capacidade dos funcionários que trabalham alí, 
deixando-os sujeitos ao risco de violência. Os peticionários indicam que pelo menos dois funcionários haviam 
sido feridos durante rebeliões e pelo menos um agente havia resultado falecido devido à violência na 
penitenciária. A respeito dos visitantes, em alguns dos motins, os atos de violência haviam supostamente 
ocorrido durante o horário de visitas. Aparentemente, os guardas de segurança haviam disparado balas de 
borracha de maneira indiscriminada. As partes pertinentes da comunicação apresentada pelos peticionários 
sobre o particular seguem em anexo. 
 
Em vista da informação referida, corresponde ampliar a vigência das medidas cautelares de referência a fim de 
cobrir também aos funcionários do centro penitenciário e aos visitantes, além de solicitar ao Governo de Sua 
Excelência tenha por bem informar à CIDH sobre o acerto de implementação realizado com os beneficiários e 
os peticionários. 
 
Rogo ao Governo de Sua Excelência tenha por bem remitir a informação solicitada dentro do prazo de 15 dias 
contados a partir da data da transmissão da presente comunicação. 
 

Atenciosamente, 

 
Ilmos. Senhores 
Clínica Internacional de Direitos Humanos da 
Universidade de Harvard y Otros 
617-495-9393 
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