9 de Dezembro de 2017
Ao Governador da Pensilvânia Tom Wolf
Ao Procurador da Comarca de Filadélfia Larry Krasner

Da parte de todos aqueles que, em todo o mundo, se preocupam com a sorte de
Mumia Abu-Jamal

APELO À PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS JUNTO DA PROCURADORIA E DE
POLÍCIA COM INCIDÊNCIA NO CASO DE MUMIA ABU-JAMAL
E À LIBERTAÇÃO IMEDIATA DE MUMIA ABU-JAMAL
Nós, pessoas individuais ou filiados de organizações do mundo inteiro que nos preocupamos
com questões de direitos humanos, chamamos a vossa atenção para um exemplo flagrante de
violação de direitos humanos nas vossas jurisdições respectivas: o caso de Mumia Abu-Jamal.
Mais especificamente, apelamos para que, na vossa qualidade de magistrados com autoridade para
determinar o destino de Abu-Jamal:
1. Assegurem que os processos junto da procuradoria e da polícia com incidência no
caso de Abu-Jamal sejam tornados públicos, visto o Tribunal de Primeira Instância de
Filadélfia ter em exame o potencial envolvimento do Juiz jubilado do Supremo
Tribunal Ronald Castille num conflito de interesses no momento em que examinava o
caso de Abu-Jamal enquanto Juiz do Supremo Tribunal da Pensilvânia.
2. Libertem imediatamente Abu-Jamal da prisão. Considerando a vastidão das provas de
inocência de Abu-Jamal e as ainda mais extensas provas das faltas processuais graves
cometidas pela polícia, pelo ministério público e pela justiça, bem como a injustiça do
seu encarceramento, que passou por 30 anos no corredor da morte, duas quase
execuções, uma doença contraída na prisão que o levou à beira da morte e a omissão
de tratamento tempestivo da sua hepatite C, deixando-o com uma cirrose que o põe
em risco de vida… apelamos à libertação imediata de Mumia Abu-Jamal.
RESUMO DO CASO E ACTUALIZAÇÃO COM ACONTECIMENTOS RECENTES
Mumia Abu-Jamal é um preso político americano de renome internacional, amplamente
homenageado (ruas e cidades que ostentam o seu nome, incluindo a sua qualidade de cidadão
honorário de Paris) pela sua crítica aguda às desigualdades raciais e à brutalidade do poder
imperial dos Estados Unidos. Abu-Jamal começou por ser seleccionado pelo Federal Bureau of
Investigation americano (FBI) e pelo seu famigerado programa de contra-informação como alvo de
“vigilância” e “neutralização” — ou seja, assassinato —, quando, com 15 anos, era porta-voz do
Partido dos Panteras Negras. Aos 26 anos, Abu-Jamal era um radialista várias vezes premiado e
com larga audiência, conhecido como “voz dos sem-voz” e defensor declarado da organização
MOVE e de outros indivíduos e organizações alvo de perseguições.
No dia 9 de Dezembro de 1981, em plena altercação de rua, Abu-Jamal foi baleado e
brutalmente agredido pela polícia, ficando em estado grave. Foi depois acusado do homicídio do

agente da polícia Daniel Faulkner, sendo condenado à morte num simulacro de processo. AbuJamal está inocente. A Confraria da Polícia (FOP) e os que a apoiam política e financeiramente
têm continuado a clamar pela morte de Abu-Jamal, considerando um crime ele ter sobrevivido até
agora.
As contestações interpostas à condenação de Abu-Jamal puseram a descoberto a injustiça
sistémica do sistema de injustiça criminal americano. A polícia e o ministério público fabricaram
as provas da culpabilidade de Mumia: as provas balísticas eram falsas, as testemunhas foram
coagidas a mentir, e a pretensa confissão foi uma fabricação. A prova da inocência de Abu-Jamal
era conhecida da polícia no local. A polícia sabia que o agente Faulkner fora baleado e abatido por
outra pessoa, não Abu-Jamal. Numerosas testemunhas viram o presumível atirador a fugir da cena
do crime. Sonegaram-se a Abu-Jamal as garantias processuais devidas e o direito a um processo
imparcial: nomeadamente o direito a um júri seleccionado sem discriminação racial, o direito a
um advogado da escolha do réu, o direito a representação em causa própria, o direito a dispor de
recursos para poder impugnar o processo do ministério público e fazê-lo cumprir o ónus de
apresentar prova isenta de dúvida fundamentada.
A montagem do julgamento de Abu-Jamal não começou nem acabou com a polícia e o
ministério público. O sistema judicial americano e os seus juízes têm sido cada vez mais
reconhecidos como eivados de preconceitos raciais e de classe e grandemente responsáveis pela
penitenciarização massiva existente nos EUA. O juiz, quer em juízo quer no pós-veredicto, foi o
tristemente famoso Juiz Albert Sabo, conhecido como “rei do corredor da morte” por ser o juiz,
em todos os EUA, que mais gente condenou à pena capital. Enquanto juiz tanto no julgamento
como nos recursos, Sabo rejeitou todas e cada uma das contestações à condenação de Abu-Jamal
apresentadas entre 1982 e 1997, apesar de a parcialidade das suas práticas e sentenças ter sido
denunciada por peritos legais internacionais.
Em 2002, uma repórter judicial revelou ter ouvido o juiz Sabo dizer a outro juiz, no início do
julgamento de 1982, que ia “ajudá-los a tramar o ‘preto’”. Esta manifestação clara do racismo
grosseiro do juiz Sabo foi considerada irrelevante pela juiz Pamela Dembe, de Filadélfia, que,
concordando embora que a linguagem usada por Sabo era odiosa, asseverou que, apesar disso, ele
havia sido imparcial durante o processo, não mostrando preconceito racial.
Dembe deliberou, por outro lado, que a confissão de um homem que declarara sob juramento
ter sido ele, e não Abu-Jamal, a disparar contra o agente Faulkner, causando a sua morte, não
devia ser ouvida pelo tribunal. Em 2003, o Supremo Tribunal da Pensilvânia associou-se a estas
deliberações, negando a Abu-Jamal um novo julgamento.
Depois de derrotar duas ordens de execução, em 1995 e 1999, graças aos massivos protestos
internacionais, Abu-Jamal, entretanto preso há 36 anos, dos quais quase trinta no corredor da
morte, continua a impugnar em justiça a sua condenação, com apoio internacional de massas, dos
EUA à Europa, à América Latina, ao Japão e à África do Sul.
Em Dezembro de 2001, um juiz federal deliberou que a sentença de morte contra Abu-Jamal
era ilegal. Porém, Abu-Jamal continuou recluso em regime de isolamento no corredor da morte
por mais dez anos, enquanto o ministério público recorria por duas vezes para o tribunal federal
da relação e por outras duas vezes para o Supremo Tribunal dos EUA. Não conseguindo o
ministério público que o tribunal restaurasse a pena de morte, Abu-Jamal foi transferido do
corredor da morte em Dezembro de 2011. O procurador de Filadélfia condenou peremptoriamente
Abu-Jamal a prisão perpétua sem possibilidade de recurso ou liberdade condicional. Uma sentença
de prisão perpétua sem possibilidade de libertação condicional é uma sentença de morte lenta na
prisão.

Seguidamente, a Confraria da Polícia tentou por várias vezes impedir Abu-Jamal de publicar
os seus escritos. Em vão, graças a uma vigorosa batalha legal e entre a população. No entanto, a
perseguição a Abu-Jamal continuou, com prevaricação em matéria de cuidados de saúde que quase
o matou de choque diabético, o mau tratamento de uma dolorosa e penosa doença da pele e a
recusa reiterada em tratar a hepatite C de Abu-Jamal, deixando-o com cirrose do fígado. A cirrose
pode degenerar em cancro, impondo um alto e certo risco de encurtamento significativo da
esperança de vida. Foram precisos protestos internacionais persistentes e a ordem de um juiz,
qualificando de punição cruel e desumana a recusa de o tratar, para que Abu-Jamal fosse tratado
correctamente da hepatite C.
Abu-Jamal tem actualmente a correr mais uma contestação judicial que apresentou aos
tribunais da Pensilvânia, em que invoca o conflito de interesse do juiz Ronald Castille quando este
rejeitou os recursos de Au-Jamal entre 1998 e 2014. Esta nova acção baseia-se numa decisão do
Supremo Tribunal dos EUA que fez jurisprudência, a Williams v. Pennsylvania, a saber que um juiz
pessoalmente envolvido numa decisão crítica do ministério público incorre em violação do direito
do réu a um julgamento imparcial se for chamado a deliberar sobre o caso na qualidade de juiz do
Supremo Tribunal. Castille era o procurador eleito da comarca de Filadélfia durante o julgamento
do primeiro recurso de Abu-Jamal após a sua condenação e sentença de morte, entre 1986 e 1991.
Foi juiz do Supremo Tribunal entre 1994 e 2014, e o caso de Abu-Jamal foi-lhe presente várias
vezes durante esse período.
Castille foi eleito, primeiro procurador, e depois juiz com o apoio da Confraria da Polícia.
Candidatou-se a juiz do Supremo Tribunal gabando-se de ter mandado 45 homens para o corredor
da morte. Conhecidas as suas posições pró-polícia e pró-pena de morte, não resta dúvida de que
Castille tinha considerável interesse pessoal em defender a condenação e pena de morte a AbuJamal. Este requereu por duas vezes escusa do juiz Castille da deliberação sobre os seus recursos,
em 1996 e em 2012. Castille rejeitou ambos os requerimentos, insistindo que podia ser imparcial.
A deliberação na causa Williams deu início a uma nova batalha legal pela liberdade de AbuJamal. Desde Agosto de 2016 têm-se apresentado à procuradoria requerimentos para abertura dos
processos e documentos desta demonstrativos do interesse pessoal de Castille no caso de AbuJamal. A procuradoria começou por arrastar os pés, depois negou a existência de documentos e
processos e agora está renitentemente a dar acesso a elementos de prova das acções de Castille
para conseguir ordens de execução contra “mata-polícias”. No entanto, a procuradoria continua a
manter que isso não prova a implicação directa de Castille no caso de Abu-Jamal. Exigimos a
publicação integral dos processos policiais e da instrução. Se Abu-Jamal ganhar esta nova
contestação, haverá novo recurso, abrindo caminho à anulação da sua condenação.
A batalha de Abu-Jamal por ser tratado da hepatite C resultou em o seu tratamento médico,
baseado em deliberação de um tribunal federal, estar agora a servir de precedente para outros
presos conseguirem ser tratados, na Pensilvânia e noutras partes dos EUA. A acção legal de AbuJamal contra o preconceito judicial no seu caso é um ataque à preponderância desse preconceito
entre juízes de tribunais penais. A publicação dos processos estaduais que serviram de base à
acusação contra Abu-Jamal porá identicamente a descoberto a montagem que foi feita a este
homem inocente, como, potencialmente, a outros inocentes.
Mumia Abu-Jamal nunca devia ter sido preso nem condenado. A sua vida está em perigo a
cada minuto que permanece preso. É inaceitável deixá-lo morrer na prisão de uma doença nela
contraída ou de velhice!

Exigimos:

Publicação dos processos policiais e de instrução!
Libertação imediata de Mumia Abu-Jamal!

Para subscrever esta carta, queira enviar um correio electrónico a infomumia@gmail.com, indicando
em assunto “Carta internacional por Mumia”. Apresente o seu nome completo, tal como o quer ver
elencado, bem como a sua identificação organizativa ou profissional.
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