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“Quatro noites nas mãos do palhaço”. É o que pode pensar ou dizer Luiz Carlos 

Justino, cidadão niteroiense, após ter que passar três noites dormindo com oitenta 

pessoas na cela de uma prisão e uma mais, mesmo após obter uma ordem 

judicial instruindo a administração penitenciária que o colocasse em liberdade. 

Não obstante, esta última o transferiu para um outro domicílio prisional, 

prologando as incertezas sobre sua vida. Neste episódio, como esperamos 

demonstrar neste texto, uma suposta série de procedimentos não é uma 

brincadeira, nem tampouco um conjunto de equívocos.  

 

O caso que levou a prisão do músico de 23 anos, da Orquestra de Cordas da 

Grota, em Niterói, foi retratado na grande imprensa e nas mídias sociais como um 

“engano”. Luís foi parado em uma “blitz”, após fazer uma apresentação musical 

nas barcas de Niterói. Estava acompanhado de três amigos, também músicos, 

quando foi abordado e conduzido à uma delegacia de polícia civil por constar 

contra ele mandado de prisão preventiva da juíza da 2ª Vara Criminal. Os 

policiais militares que o abordaram, justificaram a abordagem dizendo que Luiz 

foi avistado em “atitude suspeita”. Após realizarem as consultas ao Centro 

Integrado de Segurança Pública (CISP/NUINT) foram informados da ordem 

judicial e diante disto, o encaminharam para o delegado de polícia, que 

formalizou sua prisão. 

 

A ordem de prisão de Luiz foi expedida em 2017, ou seja, 3 anos antes da 

referida abordagem. A juíza baseou sua decisão de mandar prender o músico em 

um inquérito policial onde uma vítima de roubo ocorrido em 2017 teria 

reconhecido uma foto de Luiz em um álbum de “suspeitos” elaborado pela 

Polícia Civil, como um dos 4 assaltantes que o atacaram. Isso sem o mesmo ter 

sido réu em momento algum de sua vida, nem ter sido chamado para prestar 

esclarecimentos sobre as eventuais denúncias sobre ele. Como sua foto foi parar 



lá? Segundo a Polícia Civil, por que traficantes teriam informado ser ele 

“envolvido” com o tráfico, em 2014. Os mesmos traficantes que, se falassem o 

contrário, certamente não seriam considerados confiáveis, como costuma ocorrer 

nos julgamentos em que seus eventuais testemunhos são destituídos de elementos 

constitutivos para a construção da verdade, se for para inocentar alguém ou para 

punir maus policiais. 

 

Após sua captura, a informação de que Luiz estava em outro local onde o crime 

teria ocorrido em 2017 levou três dias1 para ser apreciada por outro Juiz. A Juíza 

que ordenou sua prisão não se convenceu com todas as provas apresentadas por 

sua defesa, inclusive vídeos que mostravam Luiz se apresentando com seu grupo 

musical em um restaurante no momento do crime a quilômetros de distância. Esta 

Juíza decidiu aguardar a manifestação do Ministério Público para tomar uma 

decisão, apesar de não ter tido este mesmo cuidado quando assinou a ordem de 

prisão. O Ministério Público também não demonstrou pressa; era uma sexta feira 

e o fim de semana emendava com um feriado na segunda. Logo, nas salas do 

fórum de Niterói não se encontrava nenhum membro desta instituição também 

conhecida como Custos Legis (Fiscal da Lei); afinal, a lei não precisa de fiscais em 

um feriadão. O fato é um só: a ordem de soltar Luiz, só ocorreu pela intensa 

repercussão do caso, provocada por parentes e, sobretudo, amigos e conhecidos, 

na imprensa comercial e nas redes sociais. No contexto, veio a baila uma 

representação muito forte: Luiz era músico e foram os iguais a ele os principais 

responsáveis por acionar as redes de relações para fazer o caso ganhar a 

consideração pública.  

 

Não temos dúvida que o problema fundamental pelo qual Justino foi preso é um 

só: ele é negro2. As pessoas naturalizam como razoável um homem negro e pobre 

 
1 Desde a expedição do mandado levou três anos para corrigir o erro. A informação estava lá desde 2017. 
Luiz é procurado como autor desde então. 
2 Não nos referimos ao fundamento material que subjaz à construção da relação entre cor e criminalidade, o 
qual exige desenvolvimento que excede os limites espaciais e as finalidades deste texto. Registramos, apenas, 
a distinção entre o que tratamos por problema fundamental e o seu fundamento material – investigada em 
PIMENTA, P. “Sentido da relação entre autoritarismo político e conservadorismo moral: o direito como 
gesto”. REP, 2020 [no prelo]. 
 



ter contra ele uma ordem de prisão expedida por um juíz, não importa quais os 

motivos. Entretanto, deveriam se questionar sobre o porquê do músico ter sido 

parado. Qual a atitude suspeita que pode alguém, na companhia de outros 

músicos, suscitar por estar portando um violoncelo? Depende, se o violoncelo for 

carregado por um negro. Um negro não pode portar um violoncelo. Simples 

assim. Pelo menos não parece verossímil aos olhos vigilantes de policiais os 

quais, treinados para “tirar” as pessoas no espaço público, podem crer pouco 

convincente um negro violoncelista. “Vai que ali tem um fuzil”, pode pensar o 

miliar em um lampejo de criatividade. E assim se cumpre o desígnio de manter a 

ordem desejada pelas oligarquias, que afasta os mais pobres, maioria da 

população, da composição da ordem política e social.  

 

Esse caso, porém, merece ser explorado, pois ele ajuda a refletir sobre como, 

afinal, são feitas as salsichas da segurança pública, bem como a indústria das 

injustiças que animam o país. E como sempre, a carne mais barata do mercado é 

aquela fornecida pela maioria daqueles que moem no “moinho satânico” da pós-

modernidade à brasileira. 

 

Galés do século XXI 

Nossa primeira questão para desnaturalizar o que se encontra embutido nesse 

caso: tendo sido um engano, se quer afirmar que as outras centenas de prisões de 

jovens pobres e negros, somente neste ano, no Rio de Janeiro, foi um acerto? E 

que, por isso mesmo, o Estado pode ser isentado de estar provocando prisões em 

massa, há anos, mantendo em seus calabouços, inclusive, pessoas que sequer 

foram julgadas? Um olhar panorâmico sobre as consequências da atual política 

prisional, no país, nos dá parâmetros para compreender a grave situação 

envolvendo as liberdades civis. 

 

Ora, no Brasil, segundo a Agência Brasil de Notícias existem mais de 773 mil 

presos em unidades prisionais e nas carceragens das delegacias. Os números são 

do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), vinculado ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, e se referem a dados de junho de 2019. Naquele 



período, quase 350 mil destes estavam no regime fechado.Os presos ainda não 

condenados eram mais de 250 mil e, claro, não estavam no regime semi-aberto. 

Logo, engrossavam as fileiras dos que apodrecem na cadeia, considerando a 

situação deprimente do ponto de vista estrutural e sanitário, com índices 

alarmante de superlotação. Do restante, aproximadamente 126 mil cumpriam o 

regime semi-aberto e somente 27 mil respondiam por suas condenações em 

regime aberto. Ou seja, menos de 5%, o que apenas comprova quão ineficaz se 

constitui o sistema no tocante ao processo de ressocialização preconizado. Um 

retumbante fracasso? Ou um sucesso, considerando a concepção de que o 

cárcere, no país, serve tão somente para incrementar o suplício das classes 

populares?  

 

Evidentemente, esses números também refletem uma seletividade do sistema de 

vigilância que encontra abrigo nas formas como operam as polícias, militar e 

civil, ora em conflito, ora em estreita colaboração, para a produção de 

informações (ou não) para o sistema de justiça. Foi o que Marilha Gabriela Garau, 

pesquisadora do InEAC, chamou de procedimentalização, ao estudar tais 

dinâmicas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro3. Este envolve as detenções 

que resultam do patrulhamento ostensivo das áreas pobres, sobretudo, suas 

apresentações na policia judiciária através do discurso policial militar e, na 

sequência, a redução a termo pela autoridade policial dos acontecimentos 

narrados nos chamados flagrantes. O entendimento acerca de tais procedimentos, 

que seguem seu curso em todo o sistema de justiça, podem nos dar pistas acerca 

de quão estruturantes são os contornos racializados dessas práticas, conforme 

podem nos revelar os dados coligidos de diferentes fontes.  

 

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, empreendeu um 

estudo através de entrevistas realizadas, entre 2017 e 2019, com 23.497 pessoas 
 

3 GARAU, M. G. "SILÊNCIO NO TRIBUNAL": UM ESTUDO CONTRASTIVO DAS REPRESENTAÇÕES 
JUDICIAIS SOBRE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS NO RIO DE JANEIRO E EM MÁLAGA NA ESPANHA”. 
Tese de Doutorado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 
Federal Fluminense. Agosto de 2020. 

 



as quais passaram por audiências de custódia. Este revelou que aproximadamente 

80% dos presos em flagrante no estado se autodeclaram pretos ou pardos. Destes 

últimos, cerca de 7.500 pessoas disseram terem sido vítimas de agressões no 

momento da prisão. Os brancos que na amostra disseram também terem sofrido 

agressões foram, aproximadamente, 1.600. Uma cifra absurda, ainda que 5 vezes 

menor que a de negros. Nestes casos, a Polícia Militar surge como responsável 

por 60% dos casos de agressão. Curiosamente, populares aparecem como 

responsáveis por 30% dos casos, o que nos faz refletir sobre a instituição 

persistente dos linchamentos. Todo mundo parece, de uma forma ou de outra, 

querer uma justiça privada ou, pelo menos, privativa de direitos mais universais.  

 

Destacamos, a tempo, que as audiências de custódia, criadas no Rio de Janeiro 

para que os juízes analisassem a necessidade e a legalidade da prisão em 

flagrante e comunicar eventuais ocorrências de tortura, parece não conseguir 

captar tais práticas. Segundo Luiz Heitor de Brito Coelho Gomes, em pesquisa 

conduzida durante um ano nestas audiências, somente 20% e 30% das mesmas 

resultam na imediata absolvição do detido4. Com o advento da Pandemia da 

COVID-19, em um primeiro momento, cerca de 50% passou a conseguir a 

liberação, segundo dados da Defensoria Pública. Entretanto, com menos de dois 

meses, o índice recuou para 28%. Atualmente, as audiências virtuais têm 

vigência, em decorrência da COVID-19. Os detidos vêm deixando de serem 

instruídos presencialmente pelos defensores públicos (a maioria), e são analisados 

a distancia pelos magistrados. O que tem aumentado, de forma incisiva, o índice 

de prisões preventivas. Tudo isso em um panorama no qual aumentam, 

assustadoramente, a contaminação e mortes, no ambiente prisional, em 

decorrência da SARS-COV-2. Um massacre. 

 

Não menos importante é chamar a atenção para as informações trazidas a lume 

pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do estado 

(GMF), do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Segundo o 

grupo, cerca de 40% dos 51 mil presos do Rio de Janeiro estão na faixa etária 
 
4 GOMES, L.H.B.C. “Descortinando a cena: Uma etnografia das audiências de custódia no Rio de Janeiro”. 
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, 2019.  



entre 22 e 29 anos. Cerca de 20 mil pessoas5, um contingente de potenciais 

jovens aprendizes ou para estar, definitivamente, no mercado de trabalho. Tudo 

isso culminando em uma condição que parece se institucionalizar ao longo da 

vida, se considerarmos os dados produzidos pelo DEGASE onde, segundo estudo 

realizado pelo Centro de Estudos sobre Segurança e Cidadania (CESEC/UCAM), 

publicado em agosto de 2020, 8 em cada 10 são negros; 4 em cada 10 foram 

apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas; 86% não concluíram o 

ensino fundamental; 59% disseram que algum parente próximo já havia sido 

preso; 39% tiveram alguém da família assassinado e 88% são reincidentes com 

mais de uma internação. 

 

Casos de Repercussão: exceções que confirmam a exceção 

Nos últimos meses, por outro lado, não cessam de surgir casos análogos de “erro” 

policial chancelado pelo judiciário. Em 6 de agosto, por exemplo, Danilo Félix 

Vicente de Oliveira, de 24 anos, foi acusado por crime de roubo a mão armada, 

ocorrido em julho, em Niterói. A única prova, mais uma vez, foi o reconhecimento 

por meio de uma fotografia, no mesmo álbum disponibilizado pela Policia Civil. O 

caso foi registrado na mesma 76ª DP e, atualmente, Danilo se encontra na Cadeia 

Pública José Frederico Marques, em Benfica, no Rio. Onde, aliás, se encontrava 

também Luis Justino, como referimos. O que o livrou da situação em que 

permanece o outro negro, Danilo? Retomemos o episódio. 

 

O caso de Luís é um daqueles que a antropóloga Lucía Eilbaum, do INCT-InEAC 

classifica  como um “caso de repercussão”. Isso por que ele contém em sua 

morfologia elementos que fogem do quadro estruturado pelo racismo 

institucionalizado nas práticas da administração de conflitos, no país e, em 

especial, no estado do Rio de Janeiro. Está configurado publicamente a partir de 

diacríticos culturais e morais que fazem com que esse negro, em especial, seja 

reconhecível a moralidade pretensamente ilustrada e civilizada. E por isso mesmo 

tem o condão de mobilizar segmentos sociais importantes, incluindo brancos da 

classe média, na perspectiva de afirmar se tratar de um “erro”. O violoncelo, 

 
5 Dados disponíveis em gmf.tjrj.jus.br [acesso em 06/9/2020]. 



instrumento que remete a uma imagética da música erudita, é um deles. 

Diferentemente do cabelo trançado em estilo rastafári de Luís, que sofreu a 

ameaça de ser raspado pelos agentes penitenciários, representados 

imageticamente pela oligarquias  que enquanto feitores de uma maioria preta e 

parda que mofa nos cárceres da barbárie neoliberal à brasileira. Isso quando 

escapam de engrossar as fieiras de corpos eliminados nas chamadas “operações 

policiais”, que fazem sangrar as favelas.  

 

Essa última menção nos remete a referir - e celebrar - uma das surpresas 

alcançáveis na presente Pandemia. Fazemos alusão à inédita Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) por parte do Supremo Tribunal 

Federal, colocando termo na banalização das ditas operações que até junho foi 

responsável pela morte de 741 pessoas. Essa, diferentemente, não se 

fundamentou em apenas um ou outro caso de repercussão, mas em todo um 

conjunto deles que levaram a eliminação física de pessoas que, por exemplo, 

entregavam cestas básicas nas favelas, como ocorrido em Cidade de Deus e no 

Morro da Providência. Por outro lado, há também a decisiva militância de um 

numero ainda ínfimo de pobres e negros, favelados, que adquiriram a tempo a 

consciência de seus direitos e cobram, entre outras coisas, o direito a memória de 

seus falecidos forçados. Contudo, não podemos deixar escapar um outro 

elemento importante, presente na conjuntura: o despertar em alguns segmentos 

oligárquicos (o Brasil não tem elites políticas!) de que é preciso enfrentar o 

obscurantismo que ora viceja nas paragens palacianas do poder. E que enfrentar 

as polícias nos estados, em particular naquele onde apenas nos últimos três anos 

policiais eliminaram mais de 3.500 pessoas, parece ser estratégico. Ainda mais 

em ano eleitoral, em um contexto hegemonizado por milícias políticas que já 

mostraram enorme capacidade de mobilização e voto.  

 

As mobilizações, sejam das classes médias, sejam dos despossuídos, esclarecidos 

e desenganados, são importantes. Melhor seria que comungassem de ideais 

transformadores, não consubstanciando lógicas conformistas, cada qual à sua 

maneira. Uns, inadvertidamente, ao estratificar os casos excepcionais que, por 



exibirem os referidos diacríticos físicos, materiais e morais reconhecíveis, 

merecem tratamento diferenciado, acabam por legitimar os “acertos” que 

perpetuam o tratamento juridicamente desigual observado aos segmentos mais 

pobres da população. Outros, preocupados em mobilizar e conter o “esculacho” 

institucionalizado de que são vítimas, acabam por deixar para um segundo plano 

a luta contra a exploração que tem por fundamento o caráter racial de sua 

discriminação. No plano mais geral, mantém-se irrefletidos os movimentos 

necessários para unir todos aqueles que vem sofrendo o apagamento existencial 

enquanto humano, nas últimas décadas. Ambas tipologias de mobilização, 

porém, gradativamente, tem tido o potencial de explicitar um sem número de 

situações que dão conta do racismo que anima os procedimentos 

institucionalizados no âmbito do sistema de justiça e administração de conflitos. E 

essa problemática obrigatória, a nosso juízo, se institui como a questão 

fundamental que se apresenta com a capacidade de se transformar na bala de 

prata contra o obscurantismo e o autoritarismo que tentam fazer do Estado de 

Exceção, sempre vigente para parte da população, uma realidade a se precipitar 

sobre todos. 

 

Logo, o que quisemos demonstrar nessa breve análise do caso Luís Justino é que 

ele, diferentemente do que se pode pensar, está fortemente entrelaçado tanto na 

estrutura social, quanto na conjuntura que pudemos observar. Ou, para referir ao 

memorável Marshall Sahlins, está inserido na estrutura da conjuntura, fazendo do 

contexto uma atualização de aspectos mais permanentes de uma sociedade que 

sofre os efeitos inadvertidos de práticas oligárquicas, despudoradamente racistas e 

violentas.   


