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Prezado Senhor Secretário:
Os Representantes dos Beneficiários vêm, respeitosamente, informar sobre uma rebelião iniciada ontem
no Complexo Prisional do Curado (Aníbal Bruno) em Pernambuco, Brasil. De acordo com as
informações oficiais possíveis de obter, foram mortos o sargento da Polícia Militar
(por disparo de arma de fogo) e o preso
e 29 outras pessoas foram
feridas durante a rebelião.1
Decidimos enviar essa carta fora do cronograma do processo dado nossa profunda preocupação com a
possibilidade ainda mais agravada que habitual de violência nos próximos dias e a dificuldade de acesso a
informação frente as autoridades até então. Enquanto elaboramos este documento, surgem notícias de
uma terceira morte—o suposto esquartejamento do preso
—e de rebeliões hoje em
diversas unidades prisionais do Estado, incluindo mais 16 feridos no Complexo.2 Destacamos que os
Representantes há anos denunciam a insegurança no Complexo, a falta de condições adequadas de
trabalho para os funcionários e o freqüente uso irregular de armamentos letais e “menos letais” por
agentes estatais.
1

Nota oficial da Secretaria Executiva de Ressocialização (SERES) do Estado de Pernambuco, republicada em,
“Governo confirma segunda morte em rebelião dentro de presídio no Recife”, G1, 19 de janeiro de 2015:
https://www.google.com/search?q=governo+confirma+segunda+morte+em+rebeli%C3%A3o+dentro&oq=governo
+confirma+segunda+morte+em+rebeli%C3%A3o+dentro&aqs=chrome..69i57.6756j0j7&sourceid=chrome&es sm
=119&ie=UTF-8; Nota oficial da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, republicada em, “Pelo menos 2 mortos e
mais de 20 feridos no Complexo Prisional do Curado”, NE10, 19 de janeiro de 2015:
http://noticias.ne10.uol.com.br/grande-recife/noticia/2015/01/19/pelo-menos-2-mortos-e-mais-de-20-feridos-nocomplexo-prisional-do-curado-529193.php;
2
Ver, por exemplo, “Rebeliões desta terça deixam mais um detento morto e 43 feridos no estado”, Diário de
Pernambuco,
20
de
janeiro
de
2015:
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vidaurbana/2015/01/20/interna vidaurbana,555949/rebelioes-desta-terca-deixam-mais-um-detento-morto-e-19-feridosno-estado.shtml; “Sobe para três o número de mortos em rebelião em presídio no Recife”, 20 de janeiro de 2015:
http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/01/sobe-para-tres-numero-de-mortos-em-rebeliao-em-presidio-norecife html; “Outro detento morre no Complexo Prisional do Curado”, NE10, 20 de janeiro de 2015 (divulgando
que, “Fotos, circulando no Whatsapp de familiares dos detentos, dão conta de mais mortes e mutilações. Porém
nada foi confirmada pela Scretaria de Justiça e Direitos Humanos, que fará uma coletiva às 16hs para divulgar o
balanço”):
http://noticias ne10.uol.com.br/grande-recife/noticia/2015/01/20/outro-detento-morre-no-complexoprisional-do-curado-529373.php; “Barreto Campelo: promotor de execuções penais está no local para negociar com
internos”, NE10, 20 de janeiro de 2015: http://noticias.ne10.uol.com.br/grande-recife/noticia/2015/01/20/barretocampelo-promotor-de-execucoes-penais-esta-no-local-para-negociar-com-internos-529368.php; “Novo motim em
presídio
de
PE
vira
cenário
de
horror”,
Brasil
247,
20
de
janeiro
de
2015:
http://www.brasil247.com/pt/247/pernambuco247/167230/Novo-motim-em-pres%C3%ADdio-de-PE-viracen%C3%A1rio-de-horror htm.
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Uma equipe dos Representantes estava visitando o Presídio Frei Damião de Bozzano (PFDB) ontem e
ouvindo queixas dos presos sobre morosidade processual quando escutaram disparos de bala e bomba nas
unidades vizinhas, primeiro no Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros (PJALLB) e, posteriormente,
no Presídio Asp. Marcelo Francisco Araújo (PAMFA). Em seguida, saíram do PFDB para tentar obter
informações e oferecer auxilio, porém não receberam autorização para entrar nas unidades.
A rebelião começou após uma manhã de manifestações pacíficas dos presos do Complexo contra a
morosidade do judiciário pernambucano, atos que teriam motivado o acionamento da Polícia Militar pelas
autoridades estaduais.3 A imprensa local divulgou o seguinte vídeo de feridos da rebelião:
•

“Detentos feridos após motim no Complexo do Curado, Folha de Pernambuco, 19 de janeiro de
2015: http://www.youtube.com/watch?v= mDWX2O1yUo

Segundo as últimas informações da imprensa, teria acontecido hoje uma reunião entre o Secretário de
Justiça e Direitos Humanos Pedro Eurico e uma comitiva de presos do Complexo para chegarem a um
acordo sobre o fim da rebelião.4
Infelizmente, essa rebelião é apenas a mais grave de numerosas denúncias desde nosso relatório de
novembro de 2014. Em 24 de dezembro de 2014, houve outra rebelião no Complexo, documentada
durante inspeção dos Representantes no dia seguinte; em 6 de janeiro de 2015, o Jornal Nacional publicou
filmagem flagrando uma briga de faca entre presos do Complexo, muitos dos quais andavam abertamente
armados:5

Detalharemos melhor tais e outros fatos durante nosso próximo relatório.

3

“PM é acionada após manifestação de detentos em presídio do Recife”, G1, 19 de janeiro de 2015 (notícia
publicada 13h28, aparentemente antes do início da rebelião): http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/01/pme-acionada-apos-manifestacao-de-detentos-em-presidio-do-recife.html.
4
O teor das medidas que teriam sido acordadas está no final da seguinte reportagem: “Pedro Eurico anuncia
contratação de advogados para acompanhar processo dos presos do Curado”, 20 de janeiro de 2015:
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2015/01/20/interna vidaurbana,555917/pedroeurico-anuncia-contratacao-de-advogados-para-acompanhar-processo-dos-presos-do-curado.shtml.
5
“Detentos são flagrados com facões dentro de presídio de Pernambuco”, Jornal Nacional, 6 de janeiro de 2015:
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/01/detentos-sao-flagrados-com-facoes-dentro-de-presidio-depernambuco html
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Continuamos insistindo na necessidade de uma investigação independente, efetiva, célere e completa de
todas as denúncias de violação de direitos humanos e de corrupção que temos encaminhados sobre o
Complexo desde o início do litígio internacional em 2011. Autoridades federais possuem meios de
realizarem tal esforço, porém, até hoje, nossas solicitações para a formação de uma força tarefa
investigatória não tem sido atendidas e a grande maioria dos casos resta sem solução.
Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada a esta comunicação e colocamo-nos à disposição
para prestar maiores esclarecimentos via os contatos da Justiça Global, (tel: +55 21 2544 2320, email:
) e da Clínica Internacional de Direitos Humanos da
Universidade de Harvard (tel: +1 617 495 9362, fax: +1 617 495 9393, email:

Atenciosamente,
Diácono Arnaldo Miranda / Irmã Maria Aurieta Duarte Xenofonte
Pastoral Carcerária, Pernambuco

Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões (SEMPRI)

Padre Valdir João Silveira / Paulo Malvezzi
Pastoral Carcerária Nacional

Natália Damazio

Fernando Ribeiro Delgado
Clínica Internacional de Direitos Humanos, Faculdade de Direito, Universidade de Harvard
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