NOTA PÚBLICA

Diante da grande repercussão dada a prisão do jovem JOAO REGINALDO SILVA
JUNIOR, os seus defensores vêm publicamente se comunicar pela presente nota:
Inicialmente declara que a prisão em flagrante delito nos moldes ocorridos em desfavor
de João é grave precedente que merece atenção, vez que constituiu nefasta conduta eivada de tons
ditatoriais na supressão de direitos fundamentais do cidadão, vigentes em um Estado democrático de
direito. Isto porque as publicações imputadas como crimes de “propaganda de processos violentos ou
ilegais para alteração da ordem política ou social e de “incitar à subversão da ordem política ou social”
claramente não passaram de mera alegação humorística (infeliz) de um jovem descontente com a
conjuntura de governo do seu país, sentimento agravado pelas significativas crises de saúde,
econômica e política do Brasil e como tal, não possui dolo, essencial para configurar tais delitos.
O episódio não se trata de fato isolado, coaduna com outros recentes eventos que
inflamaram a discussão acerca de censura e limites de liberdade de expressão, assim como de questões
de ordem técnica processual na configuração de supostos crimes cometidos na internet – se crime
permanente ou instantâneo que permitem a prisão em flagrante delito, por exemplo. Temas acirrados
com o recente posicionamento adotado do Supremo Tribunal Federal.
A prisão de João foi efetivada pela Polícia Militar e ratificada pelo Delegado da Polícia
Federal. Após a constituição destes defensores por parte dos familiares de João, foi interposto pedido
de Liberdade Provisória ao Juiz competente. O pedido da defesa foi atendido pela Justiça e João foi
posto em liberdade, sem o pagamento de fiança, poucas horas após a sua prisão. O imediato
reestabelecimento da liberdade de João vai de encontro à vigente legislação processual penal pátria,
uma decisão fundamentada, que reestabelece a própria ordem pública.
Ao analisar as questões de direito pertinentes ao caso, entendemos que a prisão foi
medida indevida, desnecessária e desproporcional, fundamentada numa interpretação equivocada da
Lei de segurança nacional, um texto de lei de 1983, confeccionada em período de plena Ditadura
Militar e como tal, que contém uma série de restrições à liberdade de expressão, em detrimento ao
direito fundamental previsto no art. 5, inciso IX da nossa Constituição Federal.
O ato da prisão de João é, por si só, uma clara e notória tentativa de coação à todos
aqueles que utilizam as redes sociais para manifestar as suas indignações e opiniões e se a Lei nº
7.170/83, que foi aplicada para embasar a prisão do Sr. João Reginaldo for seguida à risca pelas
autoridades, certamente veremos prisões em massa de todos os cidadãos que exerçam a liberdade de
expressão com o intuito de demonstrar a sua indignação aos atos do Poder Executivo, Legislativo e
Judiciário, mesmo que em tom de humor, conforme o presente fato.
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