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Chris Brann: Lutando para trazer de volta para casa seu filho seqüestrado no 
Brasil. 
 
Washington, DC - Chris Brann, o pai do garoto de cinco anos de idade Nico Brann, de 
Houston, Texas, contará a história angustiante de sua luta em curso para trazer o seu 
filho seqüestrado para o Brasil de volta para casa publicamente pela primeira vez. 
 
Examinando o caso com o Sr. Brann, estará o seu advogado internacional Jared Genser 
e o congressista Chris Smith (R-NJ), autor do Ato Sean e David Goldman de Prevenção 
da Subtração Internacional de Menores, que procura ajudar os pais pelo Departamento 
de Estado Americano – são 763 pais americanos abandonados  cujas crianças foram 
raptadas para 66 países ao redor do mundo. Além disso, David Goldman, cuja abdução 
de seu filho para o Brasil atraiu publicidade global, também irá comparecer. 
 
Em 1 de Julho de 2013, a agora ex-esposa de Chris, Marcelle, viajou de Houston para 
Salvador, Brasil, para comparecer com Nico ao casamento de seu irmão. Tendo a 
guarda conjunta de Nico, ela tinha prometido ao Tribunal de Família do Texas que 
voltaria com o menor para os Estados Unidos. Sem o conhecimento de Chris, ela estava 
planejando seqüestrar Nico e imediatamente solicitou a guarda de seu filho no Brasil e 
em poucas semanas, quando soube que ela não voltaria, o seu pesadelo começou. 
 
Tanto o Governo do Brasil quanto o Governo dos Estados Unidos concordam que Nico 
Brann foi tomado ilegalmente dos Estados Unidos. Dez peritos independentes 
concluíram que Chris é um excelente pai, incluindo o psicólogo nomeado pela Juíza 
Federal Arali Maciel Duarte, da 1ª Vara Federal de Salvador, Bahia. No entanto, 
inexplicavelmente, e até mesmo com o apoio do Gabinete do Procurador-Geral do 
Brasil, que litiga em favor de Chris perante a justiça federal, a juíza Arali Duarte se 
recusou a devolver Nico, inexplicavelmente, citando uma decisão ultrapassada no caso 
Sean Goldman como o único precedente para negar o retorno. Ela aparentemente 
desconhece que o Supremo Tribunal Federal do Brasil ordenou que Sean Goldman 
fosse enviado para casa há cinco anos. 
 
Chris agora enfrenta anos de mais recursos a menos que possa ser encontrada uma 
solução política entre o Brasil e os Estados Unidos. 
 
Esta entrevista coletiva pela NPC Newsmakers está agendada para terça-feira, no dia 17 
de novembro de 2015, às 10 horas na Sala Murrow do clube, no 13º andar do Edifício 
Nacional de Imprensa, 529 14th St. NW, Washington DC 20045. 
 
Como todos os eventos da Newsmaker, esta conferência está aberta a imprensa 
credenciada e aos membros do clube NPC, de forma gratuita. Nenhuma inscrição 
antecipada é necessária. 



 
Contato: Tony Gallo, anfitrião do evento da NPC Newsmakers.  
202-544-6973, agallo2368@verizon.net 


