
ElDoctor eLuna
não são os únicos

Hámais 57 presos
libertados

Desde janeiro de 2015 e atéon
tem 57presos preventivosforamli
bertados porterem atingido o limi
te do prazo de prisão preventiva 17
delesjáneste ano Todos incorriam
empenas superiores a cinco anos
de cadeia por crimes graves Frus
tração naPJ
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Justiça liberta 57 presos
preventivos por limite do prazo
Processos Narcotraficantes colombianos foram apenas dois dos casos de libertação em 2015
e neste ano Sindicatos da Polícia Judiciária e do Ministério Público criticam sistema penal

RUTE COELHO

Macias Nieto ou ElDoctor de 68
anos e o seu braço direito Edil Lu
na narcotraficantes colombianos
em fuga depois de terem sido liber
tados da cadeia deMonsanto em

abril não foram os únicos presos
preventivos a receber ordemjudi
cial de libertação no primeiro tri
mestre do ano todos por crimes
graves compenas superiores a cin
co anos de prisão Segundo dados
avançados aoDNpeloMinistério
da Justiça desde o ano passado até
ontem foram libertados 57 presos
por ter terminado o seu prazo de
prisão preventiva Só desde o início
do ano até esta semana foram 17 os

arguidos que preencheram os cri
térios para a libertação incluindo
MaciasNieto e Edil Luna que já ti
nham cumprido três anos e quatro
meses desta medida de coação o
máximoparaprocessos de especial
complexidade

Os dados estatísticos da Dire
ção Geral deReinserção e Serviços
Prisionais não fazem a distinção
entre os libertados na fase de in

quérito e os que aguardavam o
trânsito em julgado da sentença
como era o caso dos dois colom
bianos quejá estavam condena
dos apenas de prisãopelo tribunal
deAlmada
Quando os arguidos são liberta

dos da prisão preventiva não po
demir em alternativa para prisão
domiciliaria porque os limites dos
prazos são os mesmos No caso dos
narcotraficantes foram obrigados
em abril a entregar os passaportes
e a apresentações periódicas na
PSP o que não cumpriram

Frustração é a sensação que os
inspetores daPolíciaJudiciária PJ
têm como dizRicardoVaiadas pre

sidente daAssociação Sindicaldos
Funcionários de Investigação Cri
minal da PJ ASFIC Neste tipo de
inquéritos como o dos narcotrafi
cantes investe se muito tempo e
meios desabafa Para o represen
tante sindical dos procuradores do
Ministério Público AntónioVenti
nhas estes casos acontecempor
um conjunto de fatores diminui
ção grande dos prazos máximos de
prisão preventiva quantidade
enorme de recursos e não dotação

de meios humanos suficientes

Alerta ainda para o elevado núme
ro de prescrições de processos e de
penas que estão a acontecer emvá
rias comarcas do país ressalvando
não ter os dados concretos

A Justiça é lenta admite o ad
vogadoVera Jardim Estas situações
de morosidade e quebrade prazos
são importantes e devem ser evita
das para impedirdesprestígio pú
blico para aJustiça

Oministro da Justiça entre 1995

e 1999 noprimeirogoverno deAn
tónio Guterres admite que os ad
vogados até podemutilizar de for
ma abusiva os recursos mas têm
esse direito O mais relevante é

quando tentamlevar os processos
até à prescrição situação em que
Vera Jardim admite que os prazos
em certos crimes possam ser re
vistos Na prisão preventiva os
prazos estão bemdefinidos e o sis
tema de justiça deve sermais cé
lere e é isso que faz quando há um

réu preso Quando há falhas no
caso dos juizes o Conselho Supe
rior deMagistratura deve atuar

O jurista Fernando Negrão que
foiministro daJustiça no curto go
verno anterior liderado por Pedro
Passos Coelho considera que no
caso dos narcotraficantes deve ha
verumaavaliação de que como foi
conduzido o processo e se neces
sário tirar consequências De res
to Portugal até tem prazos razoá
veis e está tudo bemregulamenta
do e legislado Quando há falhas
devem ser averiguadas

Este antigo diretor da Polícia Ju
diciária considera que não se
pode alterar leis por contingências
de natureza burocrática É preciso
averiguar através dos órgãos pró
prios e eventualmente aplicar
sanções

MELO ALVES

Narcos escolheram

advogado experiente

Carlos MeloAlves advoga
do donarcotraficante co
lombiano ElDoctor é dos
advogados de crimemais
conhecidos domeio judi
cial tendo já representado
outros traficantes homici
das e líderes de redes crimi

nosas Ao longo da sua car
reira defendeuvários crimi
nosos mediáticos como

AlfredoMorais o ex agente
da PSP que liderava o grupo
MáfiadaNoite também
arguido no processo
Passerelle Jorge Chaves
suspeito do homicídio do
dono dobar de striptease
OAvião que foi absolvido e
encontrado assassinado em
casa em2013 ou mais re
centemente os seguranças
João Pereirae Francisco
Maximiano que trabalha
vamnaSPDEemLisboa

afirmaque assegurou a
proteção de Pinto daCosta
dois arguidos da operação
Fénix CarlosMeloAlves é

licenciado emDireito pela
UniversidadeLusíada de
Lisboa e está inscrito na
OrdemdosAdvogados
desde 1991

António Figueiredo foi libertado porque passou o prazo
VISTOS GOLO O ex presidente do Instituto de Registos
e Notariado foi libertado a 17 de março da prisão do
miciliáriaa queestava sujeito noprocesso VistosGold
porqueexpirouo prazo desta medida decoação Oseu
advogado Rui Patrício não considera que os prazos

daprisão preventiva sejamcurtos pelo contrário são
demasiado longos Também nãoconcorda coma pers
petiva advogada por alguns de o sistema permitir ex
cessode recursos Nestemomentoassistimos éa um

défice das garantias de defesa concluiu
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