NOTA PÚBLICA
A Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) vem a público, a respeito da polêmica
envolvendo episódio de soltura de preso em flagrante no final de semana, mediante medidas
cautelares, e posterior decreto prisional exarado em regime de plantão em grau recursal:
O processo observou os trâmites previstos na Constituição Federal e legislação respectiva – que
determina que o preso em flagrante seja imediatamente apresentado ao juiz competente que decidirá
a respeito da legalidade da sua prisão e da necessidade de se manter a segregação.
De se frisar que a legislação brasileira adotou a prisão provisória como medida extrema, sendo regra
geral, portanto, que a pessoa acusada de uma prática delitiva responda ao processo em liberdade.
Ainda assim, pendem de cumprimento, hoje, em Santa Catarina, 8.594 mandados de prisão, sendo
público e notório que nossas unidades prisionais se encontram superlotadas.
Eventual necessidade de aprimoramento da legislação penal precisa ser amplamente discutida pela
sociedade brasileira e levada a termo pela via legislativa.
Às instituições exige-se respeito. E de seus representantes espera-se equilíbrio e serenidade, sem os
quais o Estado Democrático de Direito não subsiste. Espera-se, também, que atuem dentro de suas
atribuições e competências, sem descuidar, por óbvio, do devido processo legal – o que, no caso, foi
observado pelo Ministério Público que, irresignado com a decisão de soltura, interpôs recurso
apropriado no Tribunal de Justiça tendo seus argumentos acolhidos em segundo grau de jurisdição,
com a consequente determinação de expedição de mandado de prisão preventiva ainda durante o
plantão forense.
Desta forma, a AMC defende o respeito e o fortalecimento das instituições democráticas e aponta
que as ofensas pessoais e ameaças à magistrada, veiculadas principalmente nas redes sociais, serão
devidamente apuradas e seus autores, responsabilizados nos termos da lei.
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