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Se beber não ande
de bicicleta Pode
acabar no tribunal
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Conduzirmoto
sem carta ou
com álcool casos
que enchem as
nossas prisões

Justiça Espanhol arrisca seis meses na cadeia
por roubar bicicleta EmPortugal há 520 con
denados que só vão à prisão ao fim de semana

RUTE COELHO

Cozinheiro numrestaurantemexi
cano ÁdrianMoreno de 36 anos
tornou se uma figura no centro de
um debate jurídico em Espanha
O sevilhano devia ter começado
nesta semana a cumprir umapena
de seismeses deprisão decisão que
ajuíza titulardo processo emSevi
lha adiouaté 15de junho para dar
tempo ao governo central para
apreciar o pedido de indulto per
dão avançado por este cidadão
O seu crime furtou umabicicleta
háoito anos

O caso tem enchido páginas de
jornais em Espanha pelo insólito
de umapena que parece despro
porcional aos factos praticados e
pela demora da justiça Moreno
comumamulher desempregada
um filho de 2 anos e um bebé de 8
meses teme pelo futuro da família
se for obrigado air passarmeio ano
àprisão

EmPortugal há 520 condenados
que só vão à prisão passar o fim de
semana e os advogados nacionais
contam casos semelhantes ao de

Ádrian Desde logo destacam se os
presos por condução sem carta e
com álcool emPortugal namaio
ria dos casos reincidentesque só fo
ram parar à prisão à quarta ou à
quintavez observa o procurador
AntónioVentinhas presidente do
Sindicato dosMagistrados doMi
nistério Público SMMP

Dos 520 condenados no regime
de prisão pordias livres a cumprir
apena na cadeia só aos fins de se
mana a esmagadoramaioria diz
respeito a condutores sem carta ou
apanhados com álcool amais Um
caso do género foi um cliente do
advogado FilipeMelo com escritó
rio emMatosinhos Tive um clien

te deGaiaque foi condenado a sete
fins de semana na prisão por con
duzirumamoto semhabilitação lá
era a terceira vez que era apanhado

a conduzir sem o título de condu

ção Filipe Melo ainda alegou que
o homem já nem tinha o veículo e
que até apresentavaum pequeno
atraso cognitivo De nada serviu
O pequeno delinquente foi enviado
paraa cadeia de SantaCruz do Bis
po emMatosinhos Achei aquilo
perfeitamente excessivo Ainda re
corri para oTribunal daRelação do
Porto mas esta instância superior
manteve a sentença

Não paga multa vai preso
JoãoGrade dos Santos o advogado
algarvio que representou Leonor
Cipriano amãe homicida de Joana
no chamado caso Joana foi noti
ficado na segunda feirade que um
cliente seu que fora condenado a
cemhoras de trabalho comunitário

por condução com excesso de ál
cool em substituição da pena de
prisão que era de cem dias só ti
nhacumprido 40 horas de trabalho
enuncamais comparecera no local
de construção para onde fora desi
gnado Emigrou paraFrança tan
to quanto sei O problema é que as
autoridades podem emitir um
mandado dedetenção europeu Ou
então um dia quando aterrar em
Lisboaou emFaro vai preso porque
o seu nome está lá na base de da

dos A condenação tinha sido há
umano e o advogado ainda ganhou
na substituição da pena de prisão
por trabalho comunitário Emvão
Em 2010 o tribunal de Canta

nhedeprotagonizou uma sentença
que se tornoumediática também
ela por condução com excesso de
álcool mas de umabicicleta Neste
caso o ciclista de 52 anos que em
bateu numcarro estacionado ficou
sem cartadurante trêsmeses e teve

de pagar umamulta de 210 euros
vercasos ao lado
O advogado Filipe Melo repre

sentou noutro caso um jovem
com 20 e poucos anos que apa
nhou uma pena de prisão de três
meses por ter agredido um segu

rança doMetro penaessaque aca
bou substituídapormulta Como o
jovem não pagou amulta teve de
recolher à cadeia Ainda esteve um

mês preso Tive de falar com a fa
mília que acabou por lhe pagar a
multa Só assim pôde sair Aminis
trada JustiçaFranciscavanDunem
já anunciou que quer substituir o
regime de prisãopor dias livres por
vigilância remota para evitar ca
deias lotadas

O valor da vida face à bicicleta

No caso do espanholÁdrianMore
no amagistrada titular do proces
so recusou emjunho suspender
lhe a pena porque antes do furto
da bicicleta foi condenado a dez

meses por invasão de domicílio e
tem ainda duas condenações por
condução sem carta em 2014 e
2015 Segundo ajuíza estes ilícitos
põem adescoberto a perigosidade
criminal deMoreno e por isso re
cusou lhe a suspensão de pena Se
o indulto não for aprovado Ádrian
Moreno terá de dar entradavolun

tariamente na prisão nodia15de
outubro O que me preocupa é do
que vai viver aminha família se o
governo não me conceder o indul
to e se eu tivermesmo de entrar na

prisão Espero quevalhamais avida
dos meus filhos do que umabici
cleta afirmou o arguido ao jornal
espanhol ElPaís

Se fosse em Portugal
Ádrian só ia preso
se tivesse crimes anteriores

julgamentos Para pequenos
crimes cometidos por
pessoas sem antecedentes
criminais tem sido aplicada
a pena suspensa

Nos termos do Código Penal espa
nhol apenapara o simples furto o
ato de levar um artigo de outrem
semusardeviolênciaoude arma é
de seis a 18meses de prisão se o va
lor do objeto furtado exceder os 400
euros como confirmou o DN Abi
cicleta levadaporÁdriannamadru
gada de 14 de junho de 2008 valia
1200 euros Não há sequeropção de
multa para o crime de furto no Có
digo espanhol E essa é agrande di
ferençapara o sistema penal portu
guês EmPortugal quem se apro
priar de coisa móvel alheia é
punido compena deprisão até três
anos ou compena demulta

Para pequenos furtos e peque
nos crimes emgeral punidos com
penas de prisão até cinco anos e

que tenham sido praticados por
pessoas sem antecedentes crimi
nais tem sido aplicadaa pena sus
pensa explicou emdeclarações ao
DN o procuradorAntónioVenti
nhas presidente do Sindicato dos
Magistrados doMinistério Público

O quepodia complicar as coisas
aÁdrianMoreno se o seuprocesso
fosse julgado em Portugal era os
seus antecedentes criminais Regra
geral quem é condenado apenasde
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prisão efetivasporpequenoscrimes
emPortugal são os arguidos quejá
foramreferenciados poroutros de
litos quatro ou cinco vezes acres
centou o representante do setordo
Ministério Público Mas António

Ventinhasgaranteque porumúni
co furto ou atémesmoporumúni
co roubomenorninguémvai preso
efetivamente emPortugal
Amesma opinião tem o advoga

doCarlos deAlmeida ex presiden
te do conselho regional de Évorada
OrdemdosAdvogados Crimes até
aos cinco anos são sempre punidos
compenasuspensa

O caso do tapete de Arraiolos
Carlos deAlmeidateve umproces
so em que foi ele o lesado tendo
acabado por se autorrepresentar
emtribunal contraumhomemque
lhe furtouumtapete deArraiolosno
valordemil euros O ladrão levou

nos o tapetequeestavapendurado
najanela depois de entrar em casa
quando não estávamos lá Só ao fim
de oito anos é que foi identificado o
autor do furto Alegou emtribunal
que só tinhaporbens umacarroça
e umburro Comonenhum desses
bensme serviam ohomemfoi con
denado a 18 meses de prisão com
penasuspensa Euganhei o proces
somas os custos que tivenemche
garamparapagar o meu trabalho
contou o advogado
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