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Ao 

3º Juízo Crime do Tribunal  da Comarca da Praia 

 

 

ASSUNTO:     CONTESTAÇÃO     do Acusado       Amadeu  Fortes  Oliveira   

 – P. C. Nº 58/2018 -  

 

AMADEU FORTES OLIVEIRA, solteiro, cidadão livre, Advogado, natural de Santo Antão, 

Concelho de Ribeira Grande, actualmente residente na cidade da Praia, melhor identificado 

nos Autos, 

Tendo sido notificado da Acusação contra si deduzida pela Procuradoria da República da 

Praia, imputando-lhe a Autoria de 14 crimes, vem, ao abrigo do disposto no Artigo 341º 

do CPP, CONTESTAR, invocando para o efeito os seguintes factos e fundamentos de 

Direito: 

 

Do Conteúdo das Acusações  

1. O presente Processo Crime tem como objecto a imputação ao Acusado Amadeu Fortes 

Oliveira o cometimento de 14 crimes, supostamente cometidos contra Venerandos Juízes 

Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça da República de Cabo Verde, a saber: 

i. Cinco (05) Crimes de Calúnia  

ii. Cinco (05) Crimes de Injúria, nas formas agravadas e continuadas,  

iii. Um (01) Crime de Injúria  e  Um (01) Crime de Calúnia, todas agravadas e na forma 

continuada contra Pessoa Coletiva (Supremo Tribunal de Justiça) e 

iv. Dois (02) Crimes de Instigação Pública À Prática de Crime 
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2. Os alegados Ofendidos ( (i) Venerando Juiz Conselheiro Dr. Benfeito Mosso Ramos e a (ii) 

Veneranda Sra. Juíza Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Dra. Maria de Fátima 

Coronel), apresentaram como prova das supostas Ofensas, o seguinte: 

I. Três (03) emails elaborados e enviados pelo Acusado Amadeu Oliveira, tendo 

colocado em anexo a esses mesmos emails, peças processuais onde se fazia a 

narração de factos praticados pelos Magistrados Judiciais em causa, factos esses 

susceptíveis de integrarem Crimes de (1) Denegação de Justiça, (2) Inserção de 

Falsidade em Processo, (3) Prevaricação de Magistrados, pelo que bastava ler as 

peças processuais que se remeteu em anexo aos referidos emails, para se constatar 

as barbaridades jurídicas que os aludidos Juízes do STJ vinham cometendo contra 

cidadãos inocentes, mantendo-os na cadeia fora do quadro legal vigente; 

II. Intervenções e afirmações feitas pelo Acusado Amadeu Oliveira, na Televisão 

nacional (RTC), no debate televisivo intitulado de “ EM DEBATE”, emitido no dia 10 

de Outubro de 2017, apresentado pelo Jornalista Dr. Daniel Medina, e com a 

participação da Sra. Deputada Nacional, Dr. Joana Rosa, e do conceituado Advogado, 

Dr. Geraldo Almeida, durante o qual Debate Televisivo, o Acusado Amadeu Oliveira 

terá dito que existem “aldrabices” dentro do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo 

Verde; 

3. Antes de mais, o Acusado Amadeu Oliveira confirma ter feito críticas e denuncias 

contra o Sistema da Não-Justiça implantado em Cabo Verde,  com destaque para os 

Crimes e Fraudes Processuais cometidos pela Secção Criminal do Supremo Tribunal 

de Justiça, onde se inserem os supostos Ofendidos, Dra. Maria de Fátima Coronel e 

Dr. Benfeito Mosso Ramos, na medida em que as Fraudes Processuais que vinham 

sendo cometidas eram de tamanha gravidade que se impunha uma denuncia 

pública, forte, firme e determinada, com recurso a uma linguagem adequada que 

permitisse ao POVO entender a gravidade da situação; 

4. As Fraudes Processuais eram tantas e tamanhas que tornou-se necessário alguém 

fazer uma forte denúncia pública, de modo a se impedir que a própria Secção 
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Criminal do Supremo Tribunal de Justiça continuasse a cometer grandes 

barbaridades jurídicas contra cidadãos inocentes, ao ponto de deixar pobres 

coitados anos a fio na cadeia, por manifesto desprezo para com os Direitos mais 

Fundamentais dos cidadãos, e por meio de terríveis Fraudes Processuais; - Tais 

denúncias constituíam e continuam a constituir um Imperativo de Consciência!!!! 

5. Nesta ordem de ideias, tornou-se necessária a utilização de uma linguagem, cujo 

significado deveria ser compreendida pelo POVO, sem grandes esforços 

interpretativos, donde se justificou a utilização de expressões como: “Aldrabice”, 

“Corja de Juristas de má consciência e péssima deformação profissional”, e  “actuação no 

estilo do Crime Organizado” para se descrever e caracterizar as acções e omissões 

ilícitas dos Juízes Prevaricadores ; 

6. Todavia, os supostos Ofendidos, ao apresentarem as suas Queixas, trataram de 

esconder e sonegar as Peças Processuais que sempre o Acusado Amadeu Oliveira 

colocava em anexo aos emails que enviou, sendo certo que era nos documentos em 

anexo onde constava a narração e descrição das Fraudes Processuais cometidas 

pelos supostos ofendidos; 

7. Assim, manipulando, desde o início, a Instrução deste Processo Crime, os supostos 

Ofendidos esconderam das autoridades judiciárias, informações e elementos 

fundamentais que, agora, devem ser trazidos à colação, tanto mais não seja, por 

respeito ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa e Audiência; - Artigo 35º/ 

Nº 7 da Constituição da República de Cabo Verde; 

8. Aliás, somente pelo alargado do número de crimes que é imputado ao Acusado 

Amadeu Oliveira, (14 Crimes), vai forçar o Acusado a submeter à consideração do 

Tribunal um conjunto de factos e circunstâncias, factos esses e circunstâncias essas 

que não constam das Acusações porque foram sonegado e escondidos pelos 

supostos ofendidos, porém, agora, deverão ser levados em consideração pelo 

Tribunal, antes de proferir a sua sentença, nomeadamente, que:  
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i. Desde 2015, o Acusado Amadeu Oliveira, na sua qualidade de Advogado, vinha 

lutando, por todos os meios disponíveis, tentando Libertar 11 cidadãos, todos pais-

de-família, pobres e sem recursos para contratar um bom serviço de advogados, 

porém em vão,  tendo esses cidadãos sido libertados, muitos meses depois, não pela 

acção dos requerimentos apresentados pelos seus Advogados (Dr. Rogério Reis, Dr. 

Alexandre Alves e, na fase do julgamento, pelo Acusado Amadeu Oliveira) que 

eram sempre indeferidos, mas sim, graças a uma ligação telefónica feita pelo 

Jornalista KIM ZÉ do então jornal A SEMANA, que terá decidido interpelar, via 

telefone, o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado que mantinha esses pobres coitados em 

prisão preventiva. 

ii. Anteriormente, os advogados dos aludidos cidadãos não tinham conseguido libertá-

los, pese embora os seus requerimentos, o que demonstra um desvio do Poder 

Judicial que se mostrou mais sensível a uma ligação telefónica de um jornalista do 

que aos requerimentos legais dos Advogados; 

iii. Depois desses cidadãos terem ficado mais de 10 meses na prisão, o Jornalista 

KIMZÉ, em Dezembro de 2015, conseguiu libertar 9 deles, quando era evidente, 

desde o primeiro momento, que não havia indícios suficientes da sua culpabilidade; 

- Libertados 9, ficaram 2 em prisão preventiva; 

iv. Ao longo de 2015 até 2018, ficaram presos na Cadeia de Ponta do Sol, DOIS pobres 

coitados INOCENTES de nome (i) Gilson Veiga, jovem pai de filho ainda na casa 

dos seus 20 anos de idade que fora condenado a 6 anos e 9 meses de prisão, e (ii) 

Arlindo Teixeira, emigrante em França, que tinha vindo passar umas férias em Cabo 

Verde e que um Juiz Prevaricador o tinha metido abusivamente na cadeia em regime 

de prisão preventiva  e depois, por meio de Fraudes Processuais inacreditáveis, o 

tinha condenado a 11 anos de cadeia;  

v. Esses dois referidos cidadãos que continuaram presos, só terão passado mais de 2 

anos encarcerados, em virtude da Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça 

não ter decido os Recursos interposto, dentro dos prazos legais, para além dos 

Venerandos Juízes Conselheiros do STJ terem demonstrado um absoluto desprezo e 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 5 de 266 

desrespeitos pelas regras mais elementares do Processo Penal, mantendo esses pobre 

inocentes na cadeia fora do quadro legal vigente; 

vi. Sendo certo que esses dois últimos pobres coitados tinham sido mantidos por mais 

de  2 ANOS NA CADEIA, por incúria, desleixo e incompetência dos Juízes da 

Secção Criminal do STJ que, de forma  ILEGAL, INCONSTITUCIONAL e  

IMORAL, mantiveram esses cidadãos tanto tempo na cadeia, fora do quadro legal 

vigente; 

vii. Perante a manutenção desses dois cidadãos presumivelmente inocentes na cadeia 

durante tanto tempo, motivou e justificou  as denuncias feitas pelo Acusado 

Amadeu Fortes Oliveira contra os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção 

Criminal do STJ, até porque as críticas eram, e continuam sendo, fundadas, 

justificadas, sérias, comprovadas, necessárias e úteis para a defesa dos Direitos 

Fundamentais desses Pobres Cidadãos Inocentes e em defesa do que se pensa ser 

um Verdadeiro Estado de Direito Democrático, onde ninguém, mesmo aqueles que 

ocupam o cargo de Venerandos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça, podem se 

posicionar acima da Lei e da Constituição da República, para Esmagar e Denegar os 

Direitos, Liberdades e Garantias Fundamentais dos demais cidadãos; 

9. Foi nesse contexto de Luta para uma melhor Justiça e para que fossem libertados 

DOIS INOCENTES que estavam presos, ilegal e Imoralmente, que o Acusado Amadeu 

Oliveira decidiu denunciar as Arbitrariedades, utilizando uma linguagem forte, 

porém necessária e proporcional à gravidade das ilegalidades que vinham sendo 

cometidas; 

10. Sentindo-se criticados, os supostos ofendidos, decidiram apresentar Queixas Crime 

contra o Acusado Amadeu Oliveira,  

11. Seguramente que o caso de Injustiça e abuso de poder mais grave se reporta ao 

emigrante Arlindo Teixeira que ainda continua sob o jugo do Poderio do Supremo 

Tribunal de Justiça que, de modo Ilegal e Imoral mantem esse cidadão inocente 

retido em Cabo Verde; 
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12. NO que se concerne ao Emigrante Arlindo Teixeira, que tinha vindo à Cabo Verde 

somente para passar umas semanas de férias, ... 

i. Foi mantido preso, desde o dia 31 de Julho de 2015 até ao dia 26 de Abril de 

2018, em regime de prisão preventiva, fora do quadro legal estabelecido; 

ii. Inicialmente tinha sido condenado a 11 anos de prisão, mediante Fraude 

Processual e Inserção de Falsidades no seu processo, pelo Juiz que o julgou, 

Dr. Afonso Lima Delgado,  

iii. Depois, em sede do Recurso interposto junto do Supremo Tribunal de Justiça, 

em vez de ser solto e absolvido, a sua pena foi somente rebaixada para 9 anos 

de prisão, mediante Fraudes Processuais e Inserção de Falsidade no processo, 

pelos Juízes Conselheiros da Secção Criminal do Supremo Tribunal de 

Justiça,  

iv. Tendo o mesmo cumprido 2 anos, 8 meses e 26 dias, o Tribunal 

Constitucional, terá obrigado o Supremo Tribunal de Justiça a soltar Arlindo 

Teixeira, por força do Acórdão Constitucional Nº 8/2018 de Abril de 2018; 

v. Todavia, em vez do Supremo Tribunal de Justiça limitar-se a soltar Arlindo 

Teixeira, sem a sua sujeição a qualquer medida de coação; 

vi. O Supremo Tribunal de Justiça, de forma Ilegal e Imoral, colocou Arlindo 

Teixeira em liberdade provisória, porém, mediante interdição de saída do 

país, apreensão do seu passaporte, obrigatoriedade de se apresentar 3 vezes 

por semana na Esquadra Policial, situação em se encontra até a data de hoje; 

vii. Mesmo sabendo que nos termos do Nº 3 do Artigo 261º do Código Processo 

Penal, essa interdição de saída do País configura mais um abuso de poder por 

parte do Supremo Tribunal de Justiça, posto que, no seu caso concreto, a lei 

proíbe a aplicação de qualquer medida de coação pessoal;  
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viii. Pelo que, pese embora os Relatórios Médicos referirem que Arlindo Teixeira 

precisa ser submetido a uma intervenção cirúrgica no joelho e num braço, ele 

está privado desse tratamento de saúde, visto ser um cidadão de 

Nacionalidade Francesa (Filhos de Cabo-verdianos) que não ter cobertura de 

segurança social em Cabo Verde; 

ix. Por todo a sua vida pessoal, familiar e profissional foi construída sempre na 

Europa (França e Luxemburgo), o mesmo encontra-se, aqui em Cabo Verde, 

sem nenhuma fonte de rendimento, os seus filhos residem em França, os seus 

pais e irmãos residente na europa, de modos que ele se encontra “retido em 

Cabo Verde”, só e desacompanhado, doente, sem recursos e injustiçado 

pelos Venerandos Juízes Conselheiros da secção Criminal do Supremo 

Tribunal de Justiça, como se descreverá nas páginas seguintes; 

x. possui segurança 

13. Tendo como base deste processo os factos acima descritos, necessário se torna 

permitir ao Acusado Amadeu Oliveira fazer prova do seguinte: 

1) Que os Dois Juízes supostamente Ofendidos, Dra. Maria de Fátima Coronel e 

Dr. Benfeito Mosso Ramos, na sua qualidade de Venerando Juízes 

Conselheiros do STJ terão cometido os crimes de: (i)  Denegação de Justiça, 

(ii) Prevaricação de Magistrados e (iii) Inserção de Falsidade no Processo; 

2) Que tais crimes foram cometidos de forma consciente e bem cientes que as 

suas acções e omissões teriam como consequência a manutenção de cidadãos 

inocentes na cadeia, fora do quadro legal vigente, com graves danos e 

prejuízos para a vida desses inocentes; 

3) Que era necessário o Acusado Amadeu Oliveira, na qualidade de CIDADÃO  

LIVRE COM CONSCIÊNCIA CÍVICA, bem como na sua qualidade de Defensor 

de dois Cidadãos Inocentes que se encontravam presos ilegalmente, fazer a 
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denuncia  contra as barbaridades jurídicas que vinham sendo cometidos, por 

acção ou omissão desses Juízes Queixosos; 

4) Que antes de fazer as Denuncias Públicas, o Acusado Amadeu Oliveira teria 

solicitado, dentro dos respectivos processos, a correcção das ilegalidades, mas 

os Juízes Queixosos não se dignaram a reparar as ilegalidades e as 

Inconstitucionalidades que vinham cometendo, 

5) Que, como forma de Luta, o Acusado Amadeu Oliveira foi forçado, de forma 

justificada e proporcional às ilegalidades que vinha sendo cometidas, a 

adoptar uma linguagem tal que permitisse ao POVO entender a gravidade 

da situação que era ter cidadãos presos, fora do quadro legal vigente; 

6) Que pela forma de actuar dos supostos Ofendidos é possível presumir que 

eles actuavam contra a Lei e desprezando a Constituição da República, por 

contarem que nunca seriam responsabilizados pelo Conselho Superior da 

Magistratura Judicial ( CSMJ ), já que existem fortes razões para crer que já 

foi instalado dentro do Sistema Judicial de Cabo Verde um modo de proceder 

típico do CRIME ORGANIZADO em que determinados Magistrados vão 

cometendo Ilícitos e Fraudes Processuais, cientes de que dificilmente serão 

responsabilizados;  

7) Que Essa Luta Deve Continuar até que Arlindo Teixeira seja autorizado a 

sair de Cabo Verde, para ir reunir com a sua família e para receber o 

tratamento médico de que tanto necessita, posto que ficou padecendo de 

traumas físicos, com três lesões graves, e sequelas psicológicos indescritíveis, 

ao ponto de estar a ter pensamentos suicidas; 

8) Essa Luta deve Continuar em nome do Povo de Cabo Verde, para que mais 

nenhum Compatriota Nosso, emigrante ou residente, seja sujeito a tamanho 

Abuso de Poder por parte do Supremo Tribunal de Justiça, como aconteceu 

com os cidadãos INOCENTES  Gilson Veiga  e  Arlindo Teixeira; 
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14. Porém, antes de se adentrar na produção de prova, cumpre fazer uma 

contextualização e um enquadramento geral das motivações do Acusado; 

 

Contexto  Geral 

Motivação    e    Circunstâncias Concretas 

15. É certo que este processo crime teve origem nas Queixas Crimes apresentadas pelos 

Venerandos Juízes da Secção Criminal, Dra. Maria de Fátima Coronel e Dr. Benfeito 

Mosso Ramos, pelo que os factos deverão incidir, sobretudo, nos actos e omissões 

praticados por esses dois aludidos Juízes e não por outros Magistrados Judiciais; 

16. Aliás, ao longo de toda esta Contestação, o Acusado Amadeu Oliveira vai se 

esforçar por invocar somente factos e omissões cometidos pelos dois queixosos, Dra. 

Maria de Fátima Coronel e Dr. Benfeito Mosso Ramos, posto que foram somente 

eles e não os outros Juízes do Supremo Tribunal quem terão apresentado Queixa 

Crime contra o Acusado Amadeu Oliveira; 

17. Todavia, porque as Denúncias feitas pelo Acusado Amadeu Oliveira referiam-se ao 

mau funcionamento de todo o Sistema Judicial, para melhor entender as 

circunstâncias que rodearam tais críticas, forçoso se torna a invocação de actos e 

omissões praticados pelos demais Juízes do Supremo Tribunal, porém, só quando 

for imprescindível para a Boa Defesa do Acusado Amadeu Oliveira; 

18. Por outro lado, tendo em conta que somente o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso 

Ramos é que terá apresentado uma Acusação Particular, exigindo a condenação do 

Acusado Amadeu Oliveira, naturalmente, que a Defesa irá incidir com maior 

frequência e profundidade aos actos e omissões praticados pelo Dr. Benfeito 

Mosso Ramos, na sua qualidade de Venerando Juiz Conselheiro do Supremo 

Tribunal de Justiça; 
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19. Ademais, o suposto Ofendido, Dr. Benfeito Mosso Ramos foi o único que teve a 

iniciativa de publicar artigos de jornais, propalando Mentiras, Meias-Verdades, 

Falsidades e Manipulações de verdade, pelo que, tornou-se necessário desmontar, 

com rigor e pormenor, todas as falsidades que o mesmo espalhou entre o POVO, 

referente ao Processo do Sr. Arlindo Teixeira; 

Requerimento de Prova Nº 1: 

Para provar o conteúdo integral e o contexto geral das críticas feitas pelo Acusado 

Amadeu Oliveira contra o Sistema Judicial, o Supremo Tribunal de Justiça, o 

CSMJ e os Supostos Ofendidos, bem como a Reação do CSMJ e dos jornalistas, 

roga-se ao Tribunal a reprodução, em audiência de julgamento, do vídeo onde 

consta a compilação da principais críticas e das principais reacções, através do 

Link:  https://youtu.be/qNW7CUcSytU 

20. Porque o Acusado Amadeu Oliveira também terá afirmado que existem indícios que 

nos levam a crer que poderá existir uma espécie de “Crime Organizado Instalado 

Dentro do Sistema Judicial de Cabo Verde” e que “Determinados Magistrados vão 

cometendo crimes, no exercício das suas funções jurisdicionais, confiados que o 

Sistema Instalado nunca ou tardiamente vai reagir ao ponto de sacar 

responsabilidades, forçoso se torna-se submeter ao julgamento deste Tribunal, factos 

e circunstâncias que Motivaram o Acusado Amadeu Oliveira a suspeitar da possível 

existência de um modo de actuar típico do Crime Organizado dentro do Sistema 

Judicial, o que implicará a invocação de actos e omissões praticados por outros 

Magistrados e pelo próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial - CSMJ; 

21. Aliás, a própria Lei Processual Penal estatui que tanto o Interrogatório do Arguido, 

como a Acusação, como também o Julgamento, (Artigo 81º, Artigo 173º e alínea c) 

do Nº 1 do Artigo 321º do CPP), 

Ø  Deve incidir sobre todos os factos e circunstâncias relevantes,  
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Ø Pelo que, no âmbito deste Julgamento, o Acusado Amadeu Oliveira tenciona, 

como é de lei, fazer prova sobre: 

i. Os Factos e as Circunstâncias que determinaram a Motivação da conduta do 

Acusado Amadeu Oliveira, ou seja, quais serão as razões fundamentais que 

levaram o Acusado a proferir tais denuncias, com utilização das expressões 

supostamente ofensivas;    

ii. As Circunstâncias concretas que possam concorrer para  Exclusão da 

Ilicitude; 

iii. As Circunstâncias concretas que possam concorrer para a Exclusão ou 

Diminuição da Culpa do Acusado; 

iv. As Circunstâncias concretas que possam Atenuar a Responsabilidade Penal 

do Acusado; 

20. Neste quadro, a análise dos factos que o Tribunal deverá fazer, também abrangerá as 

circunstâncias e o contexto que rodearam as afirmações do Acusado, tendo em linha 

de conta que: 

1) Há vários anos que o País tem sido alertado por constantes reclamações e sistemáticas 

críticas contra o mau funcionamento do aparelho judiciário Cabo-Verdiano; – Ver  

vídeos e artigos de jornais no SITE:   www.transparenciacv.org 

2) Infelizmente, apesar de tais alegados desvios da função jurisdicional serem do 

conhecimento de todos os Órgãos de Soberania (Presidência da República, Membros do 

Governo e Deputados Nacionais), bem como do Conselho Superior da Magistratura 

Judicial (CSMJ), ainda não se verificou uma reacção adequada e proporcional à 

gravidade e tais denúncias por parte das Autoridades competentes; 

3) Muito pelo contrário, em vez de as Autoridades receberem as denúncias com ponderação 

e preocupação, é visível o esforço no sentido de se menosprezar e minimizar a grave crise 

de credibilidade por que passa, hoje em dia, o sector da Justiça, em Cabo Verde, ao ponto 

do Conselho Superior da Magistratura Judicial  ter vindo a público, através de um 
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comunicado à imprensa, classificar as denúncias de serem “gratuitas, levianas e 

irresponsáveis”, sem antes se dar ao trabalho de averiguar, previamente, a veracidade ou 

não de tais denúncias; - Ver Jornal Televisivo da RTC, no Noticiário da Noite, do dia 20 

de Outubro de 2017, ou através do  SITE: www.transparenciacv.org 

Requerimento de Prova Nº 2: 

Para provar o conteúdo integral das Declarações do Senhor Presidente do 

CSMJ, Dr. Bernardino Delgado, chamando nomes ao Acusado Amadeu 

Oliveira, através do Link:  

http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=13&id_cod=62509 

4) Perante tamanho “Branqueamento” por parte das Entidades Oficiais, 

(Branqueamento que já vinha sendo feito desde 2014, com o caso do Dr. Afonso Lima 

Delgado),  o Acusado Amadeu Oliveira decidiu, como forma adequada, necessária 

e proporcional à gravidade dos Crimes cometidos por determinados Magistrados 

Judiciais, incrementar o tom das suas críticas(i) passando a dar mais entrevistas, 

(ii) participar em debates públicos e (iii) remeter emails com conhecimento dos 

Magistrados visados, através dos quais formulou denuncias fundamentadas 

contra determinados Magistrados Prevaricadores, incluindo os Juízes Queixosos, 

afectos à Secção Criminal do STJ; 

5) É de se referir que: 

Ø Ao contrário do que vem afirmado nos Pontos 9º, 10º, 12º,  15º, 16º, 18º, 19º e 20º 

da Acusação Particular apresentada pelo Supostos Ofendido, Dr. Benfeito 

Mosso Ramos, não é verdade que as críticas apresentadas pelo Acusado 

Amadeu Oliveira são direccionadas somente contra a pessoa do Dr. Benfeito 

Mosso Ramos e contra a pessoa da Dra. Maria de Fátima Coronel, movido pelo 

ódio pessoal, como forma de retaliação, contra as decisões tomadas com a 

participação desses dois Magistrados Judiciais,  
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Ø Sendo público e notório que,  os posicionamentos críticos do Acusado Amadeu 

Oliveira também tem sido direcionados contra UMA   MEIA  DÚZIA DE 

MAGISTRADOS, com destaque para:  

1) O Suposto Ofendido, Dr. Benfeito Mosso Ramos, Venerando Juiz 

Conselheiro do STJ, que gosta de aparecer nos jornais como grande 

defensor da Constituição da República, quando ele mesmo não passa de 

um useiro e vezeiro em actos de desrespeito e violação da Constituição, 

incluindo, subscrevendo Acórdãos com (i) Inserção de Falsidade em 

Processo, (ii) Invocação de Legislação já Revogada, (iii) Truncagem e 

Deturpação da Letra da Lei para poder forçar interpretações 

inconstitucionais e contra os Direitos Fundamentais de um cidadão 

inocente, (iv) Difusão de Falsidade em Artigo de Jornal, (v) Omissão de se 

declarar impedido em processo Crime, etc, etc; 

2) O Venerando Presidente do CSMJ, Dr. Bernardino Delgado, - Presidente 

do CSMJ, que tem sido cúmplice e encobridor de vários ilícitos praticados 

por determinados Magistrados Judiciais; 

3) O Juiz Dr. Afonso Lima Delgado, - Tribunal de Ponta do Sol, em Ribeira 

Grande, que deve ser um dos Juízes que mais crimes já cometeu no 

exercício da funções jurisdicional em toda a história de Cabo Verde, com 

prejuízos para empresas e cidadãos, calculados em vários milhões de 

escudos, e anos de cadeia para pobres inocentes; 

4) O Juiz Dr. Ary Spencer Santos, - Tribunal do SAL, que não fica muito atrás 

do outro Juiz acima referido no que se reporta ao Abuso de Poder e 

cometimento de Crimes no exercício da funções jurisdicional, chegando ao 

ponto de proteger uma empresa Mafiosa, por denegação de justiça, em 

processo cujo objectos eram superior a meio milhão de euros, inclusive 

prejudicando o Estado de Cabo Verde numa acção executiva; 
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5) A Juíza Dra. Rosa Carlota Branco Vicente, - Tribunal do Trabalho da 

Comarca da Praia, actualmente colocada no Tribunal de Relação de 

Sotavento, que também terá cometido um clamoroso Fraude Processual 

quando estava colocada no Tribunal do Trabalho da Comarca da Praia, 

tentando prejudicar o INPS em alguns milhares de contos, e para 

beneficiar um criminoso que já tinha sido condenado a 2 anos e 9 meses de 

prisão, com pena suspensa; 

6) O Procurador da República Dr. Vicente Silva, colocado na Comarca de 

São Vicente e a quem a Procuradoria Geral da República terá atribuído a 

responsabilidade de Instruir o processo Crime Nº 204/2015, contra o Juiz 

Criminoso Dr. Afonso Lima Delgado, mas que, na pratica, o Procurador 

Dr. Vicente Silva só tem provocado demoras injustificadas na Instrução 

desse processo, o que só tem beneficiado o Juiz Criminoso Dr. Afonso 

Lima Delgado que continuou exercendo funções jurisdicionais de forma 

abusiva, colocando inocentes da cadeia de forma ilegal, mesmo depois do 

início da instrução do referido processo crime instaurado contra si, mas 

que nunca chegou ao fim; 

21. Como se vê, não é verdade que a intenção do Acusado Amadeu Oliveira seja a de 

atacar e denegrir a excelsa imagem e o Bom Nome do suposto ofendido, Dr. 

Benfeito Mosso Ramos, e da sua colega, Dra. Maria de Fátima Coronel, mas sim, o 

objectivo será o de Lutar, na medida das suas possibilidades, em prol de uma 

Justiça mais Justa e Equitativa, e para restaurar a total liberdade de movimentos 

de Arlindo Teixeira que até a data de hoje, 26 de Fevereiro de 2019, continua 

“retido em Cabo Verde”, sem poder regressar para junto da sua família; 

22. Tanto é assim que o Acusado Amadeu Oliveira tem adoptado, preferencialmente, 

a seguinte estratégia: 
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i) Em primeiro lugar,  agir dentro e no âmbito dos respectivos processos 

judiciais, esgotando as possibilidade de Recurso Ordinário, incluindo 

apresentando várias Reclamações contra as decisões ilegais e injustas; 

ii) Em Segundo lugar, apresentar queixas, denuncias ou participações junto do 

CSMJ ou junto da Procuradoria Geral da República, conforme couber; 

iii) Em terceiro lugar, partilhar as peças processuais com colegas advogados, 

tecendo comentários sobre a legalidade e moralidade de determinadas 

decisões judiciais; 

iv) Em Quarto lugar, tentar levar ao conhecimento dos Magistrados visados o 

conteúdo das críticas ou participações contra si, através do email ou de 

requerimentos personalizados, de modo a que não sejam surpreendidos, mas 

sim, devidamente informados das denuncias de que o Acusado Amadeu 

Oliveira lhes estão imputando, até para permitir o exercício do contraditório e 

para possibilitar, uma reacção dos visados, não sendo de excluir a 

possibilidade de algum deles se arrepender dos crimes que vinham 

cometendo e de até retratar e corrigir os seus erros; 

v) Em último lugar, levar as denuncias ao conhecimento do POVO, pelo que 

tornou-se necessário o recurso a uma linguagem mais corriqueira e 

entendível, de modo a permitir que qualquer pessoa do POVO entenda a 

gravidade dos actos e omissões dos Magistrados, sem grandes esforços 

interpretativos; 

vi) Com efeito, perante a falta de reacção por parte das Entidades Oficiais, 

mormente, Procuradoria Geral da República e Conselho Superior da 

Magistratura Judicial, impõe-se Denuncias Directas feitas perante o POVO, 

posto que, nos termos do Artigo 210 da Constituição da República, a 

JUSTIÇA  É  EXERCIDA  EM  NOME  E  EM  REPRESENTAÇÃO  DO  POVO; 
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vii) Nesta ordem de ideias, tornou-se necessária a utilização de uma 

linguagem, cujo significado deveria ser compreendida pelo POVO, sem 

grandes esforços interpretativos, donde se justificou a utilização de 

expressões como: “Aldrabice”, “Corja de Juristas de má consciência e péssima 

deformação profissional”, Aldrabaozeco” e  “estilo crime organizado” para se 

descrever e caracterizar as acções e omissões ilícitas dos Magistrados Visados; 

23. Para demonstrar que a sua intenção é a de contribuir para uma Melhor Justiça, 

convinha referir que o Acusado Amadeu Oliveira, a partir de Maio de 2017, 

promoveu e integrou um grupo de colegas, tais como o Dr. Vieira Lopes, Dr. Daniel 

Ferrer Lopes, Dr. Casimiro de Pina, Dr. Rogério Reis e outros, visando combater 

determinadas Irregularidades Processuais e Gritantes Ilegalidades na aplicação do 

Direito, pelo que foi decidido dinamizar um Movimento Cívico denominado por “ 

Transparência e Integridade Cabo Verde” cujo site electrónico, criado em 

Janeiro/Fevereiro de 2018, pode ser consultado pelo Link: www.transparenciacv.org 

24. O objectivo principal desse Movimento Cívico foi o de: 

1) Inventariar as piores falhas do sistema judicial instituído em Cabo Verde,  

2) Detectar falhas e abusos de poder protagonizado por Magistrados,  

3) Denunciar abusos e actos de Denegação de Justiça cometidos contra 

inocentes; 

4) Narrar e descrever casos concretos de Denegação de Justiça, Prevaricação de 

Magistrados e Inserção de Falsidade em Processos, de modo a obstar o 

cometimento de barbaridades jurídicas; 

5) Formular propostas concretas de melhoria do sistema; 

25. Só para se ter ideia da aderência do POVO ao referido Movimento, basta dizer 

que em poucos dias depois do seu lançamento público, verificou-se o número de 

1.200 assinaturas pela internet, - Ver Site: www.transparenciacv.org 
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26. Todavia, para além da subscrição pela internet, era preciso uma subscrição em 

papel, com identificação presencial dos subscritores, pelo que os promotores 

tiveram de deslocar pelos principais Concelhos e Comarcas Judiciais do País, 

colhendo as assinaturas, tendo conseguido, em poucos dias, 110 assinaturas 

presenciais,  onde se inclui personalidades nacionais como: 

1) Dra. Maria Odette Pinheiro, viúva do extinto Ex-Presidente da República, 

Dr. António Mascarenhas Monteiro; 

2) Dr. Onésimo Silveira, Politólogo de renome e Ex-Presidente de Câmara de 

São Vicente; 

3) Professor Joaquim Jaime Monteiro, Combatente de Liberdade da Pátria e 

Ex-candidato à Presidentente da República de Cabo Verde; 

4) Dr. Lídio Silva, Fundador do partido UCID; 

5) Dr. Casimiro de Pina, Jurista de Reconhecido Mérito e com vários livros 

publicados; 

6) Dr. Carlos Jorge Santos, Presidente da Assembleia Municipal do SAL e 

Dirigente Nacional do MpD; 

7) Dr. Julião Varela, Secretário Geral do PAICV; 

8) Dr. Amândio Barbosa Vicente, fundador e Presidente do partido PP; 

9) Dr. Francisco Tavares, Ex-Presidente de Câmara de Santa Catarina e 

dirigente do MpD; 

10) Dr. Giliardo Nascimento, Ex-Presidente do JMpD; 

11) Coronel Carlos Alberto Andrade, Militar da Reforma; 

12) Enfermeiro Olímpio Varela, Combatente de Liberdade da Pátria; 
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27. Como se poderá imaginar, esses 110 cidadãos, espalhados por estas ilhas e pela 

emigração, antes de assinaram o documento, exigiram uma justificação e até uma 

exemplificação, com recurso a casos concretos, de modo a ficar evidente que existe, 

dentro do sistema judicial de Cabo Verde, actos de: (i) Denegação de Justiça, (ii) 

Prevaricação de Magistrados, (iii) Inserção de Falsidade em Processo, (iv) Fraudes 

Processuais; 

28. Nesse quadro demonstrativo, os promotores tiveram de usar, como exemplo do 

rebaixamento técnico e moral do nosso Sistema Judicial, dois Casos em que, na mais 

alta instância Judicial de Cabo Verde, ou seja, no Supremo Tribunal de Justiça, 

verificava-se situações graves de violação dos Direitos e Garantias Fundamentais de 

DOIS CIDADÃOS INOCENTES que estavam presos, havia largos meses (senão 

anos), fora do quadro legal vigente e por manifesta Arbitrariedade dos Juízes da 

Secção Criminal do STJ; 

29. Assim, para se fazer a prova dos actos ilícitos e criminosos praticados pelos supostos 

Ofendidos, Dra. Maria de Fátima Coronel e Dr. Benfeito Mosso Ramos, teremos de 

debruçar sobre os dois referidos Casos, a saber: 

1) Caso do Sr. Arlindo Teixeira, emigrante em França e que veio passar 

umas semanas de férias em Cabo Verde e acabou por ser condenado, 

inicialmente, a 11 anos de prisão, e depois, com a pena reduzida a 9 anos 

de prisão pelo STJ, em vez de ser absolvido e libertado, por Fraude 

Processual e Inserção de Falsidade no seu processo; 

2) Caso do Sr. Gilson Veiga, jovem pai de filho que foi condenada a 6 anos e 

9 meses de prisão, tendo cumprido 2 anos e 6 meses de cadeia de forma 

ilegal e sem que o STJ dignasse a decidir o seu Recurso referente a Prisão 

Preventiva 

30. Feita essa contextualização inicial, e Contestando a afirmação vertida na Acusação 

Particular que o Acusado Amadeu Oliveira tem sido “Movido por Ódio Pessoal contra 

a pessoa do Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Maria de Fátima Coronel”, cumpre analisar 
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os Factos e Circunstâncias concretas que terão  MOTIVADO o Acusado Amadeu 

Oliveira a denunciar, publicamente, os Venerandos Juízes da Secção Criminal do 

STJ, com recurso às expressões com impacto público; 

- Manutenção de Dois Inocentes na Cadeia -  

- Por Fraudes Processuais e Denegação de Justiça -  

31. Todas as denuncias, acusações e imputações que o Acusado Amadeu Oliveira 

acabou por fazer em relação aos Venerandos Juízes Conselheiros do STJ, tiveram 

origem em actos e omissões praticados pelo Juiz Dr. Afonso Lima Delgado, na 

Comarcar de Ribeira Grande, de Santo Antão, e que depois, tendo sido interpostos 

vários Recursos, tais recursos viriam a ser tramitados, de forma irregular e 

criminosa, pela Secção Criminal do STJ, onde se integram os supostos ofendidos, 

Dra. Maria de Fátima Coronel e Dr. Benfeito Mosso Ramos, na qualidade de 

Venerandos Juízes-Adjuntos; 

32. Assim, para que se possa alcançar a verdadeira dimensão das Fraudes Processuais 

cometidas pela Secção Criminal do STJ, necessário se torna entender, primeiro, a 

origem do factos ilícitos que tiveram origem no Tribunal de Ribeira Grande de Santo 

Antão, e depois, passaremos a analisar o procedimento do STJ; 

33. Para demonstrar a desumanidade, a ilegalidade, a inconstitucionalidade e a 

imoralidade como a Secção Criminal do STJ terá deixado esses dois INOCENTES na 

cadeia por mais de 2 anos, teremos de trazer à apreciação do Tribunal os seguintes 

factos circunstanciais: 

1) As Denuncias e Imputações feitas pelo Advogado Amadeu Fortes Oliveira 

contra os Venerandos Juízes da Secção Criminal do STJ foram Denuncias 

Fundadas, Fundamentadas, Justificadas, Sérias, Comprovadas, 

Necessárias e Úteis para a defesa da Liberdade desses dois pobres 

inocentes, e em defesa do que se pensa ser um Verdadeiro Estado de 

Direito Democrático; 
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2) O Acusado Amadeu Fortes Oliveira, na sua qualidade de cidadão livre, 

CONFIRMA que, dentro de um Contexto de Luta em Prol de uma Melhor 

Justiça, e como forma de Luta contra as Injustiças e contra as Fraudes 

Processuais, decidiu enviar alguns emails a dois colegas advogados (Dra. 

Suellen Rodeia e ao Dr. Daniel Ferrer Lopes, bem como Exmo. Sr. Chefe 

da Casa Civil da Presidência da República de Cabo Verde, Dr. Manuel 

Faustino), através dos quais emails terá proferido, por escrito, as seguintes 

afirmações:  

i. Intitulou o seu primeiro email que foi remetido à Advogada Dr. Suellen Rodeia e com 

conhecimento do Juiz do STJ, Dr. Benfeito Mosso Ramos, de “Abusos de Poder - 

Supremo Tribunal de Justiça - Bando de Manipuladores e de CRIMINOSOS”. 

ii. Utilizou expressões como: “tremendos abusos perpetrados contra essa corja de juristas 

de má consciência e de péssima Deformação Profissional que estão instalados do STJ, 

incluindo esse tal Benfeito Mosso Ramos que anda por aqui a se apresentar com sendo 

um Estudioso de Direito" 

iii. Afirmou que "...O que está instalado dentro da justiça em Cabo Verde é mesmo o Crime 

Organizado que os magistrados vão cometendo crimes ..." 

iv. Afirmou ainda que ''Temos assistido o Dr. Benfeito Mosso Ramos a se apresentar como 

um Estudioso do Direito, mas esse senhor não passa de um aldrabãozeco que aldraba 

provas, trunca as regras processuais para condenar inocentes de forma nunca antes visto 

em Cabo Verde". 

v. Num outro email dirigido ao Digníssimo Sr. Dr. Manuel Faustino, Ilustre Chefe da Casa 

Civil da Presidência da República, disse que: “Cumpre levar ao conhecimento do mais 

alto magistrado da Nação, referindo-se ao Senhor Presidente da República de Cabo 

Verde, um caso que poderá exemplificar o estado de degradação técnica e moral do 

sistema judiciai que está apodrecido desde as instâncias de comarca, até ao Supremo 

Tribunal de Justiça”. 
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vi. Referiu ainda que “As figuras como o Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Fátima Coronel, 

são gentes que tem utilizado os seus cargos para, conscientemente, mandar inocentes 

para cadeia e proteger alguns culpados..." 

vii. Chegou de afirmar que: “..., ... A Não-Justiça, a falsificação de provas, a valoração 

abusiva, tendenciosa, desonesta dos venerandos juízes conselheiros do Supremo Tribunal 

de Justiça, Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Fátima Coronel é tamanha que ninguém de 

boa consciência poderá ficar indiferente a tanta malícia, a tanta fraude processual contra 

inocentes e pobres coitados". 

viii. “No caso do Dr. Benfeito Mosso Ramos, a situação de hipocrisia e falsidade é maior, 

pois o mesmo se tem apresentado com um Estudioso do Direito, como se ele mesmo, 

enquanto Juiz do Supremo não andasse a aldrabar a constituição...". 

ix. No dia 10 de Outubro de 2017, no programa "Em DEBATE" da Televisão de Cabo Verde, 

apresentado pelo jornalista Daniel Medina, perguntado, Amadeu Oliveira, o que é justiça 

para si, respondeu dizendo: “..., ...  a justiça é dar a cada cidadão o que é seu ... sem 

batota, sem fraude, sem manipulação de provas, uma justiça séria, justa e célere, e não 

essa justiça que nós temos em Cabo Verde que é uma não justiça, onde até no Supremo 

Tribunal de Justiça é possível verificar fraudes processuais, inserção de falsidades no 

Supremo Tribunal de Justiça, manipulação de provas para prejudicar e manter na prisão 

inocentes. Isso é tudo menos justiça, ..estou referindo ao Supremo Tribunal de Justiça. 

..Isso é não justiça, isso é que eu quero falar” 

x. O Acusado Amadeu Oliveira terá ainda afirmado que “estou em condições de provar que 

dentro do Supremo Tribunal de Justiça há inserção de falsidades nos processos, há 

manipulação de provas para prejudicar inocentes para pôr inocentes na cadeia, há 

aldrabices!. 

xi. Em sede da Instrução, quando o Acusado foi prestar depoimento perante o Sr. Procurador 

da República Dr. Manuel da Lomba, foi reconfirmada a afirmação de que havia indícios 

da existência de uma espécie de CRIME ORGANIZADO (Tipo Mafioso) dentro do 
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sistema da justiça em Cabo Verde, em que determinados Juízes cometem crimes graves 

e manipulam descaradamente as regras processuais, começando nos Tribunais de 

Instância, passando pela Procuradoria da República, indo até ao Conselho Superior da 

Magistratura Judicial que é presidida pelo Dr.  BERNARDINO DELGADO,  com a 

consciência de que dificilmente seriam responsabilizados; 

xii. Nessa mesma ocasião, o Acusado terá afirmado que todos os factos, provas e 

circunstâncias já seriam do conhecimento da Procuradoria Geral da República, perante 

quem a prova bastante dos crimes cometidos por determinados Magistrados já tinha sido 

realizada, pelo que seria desnecessário, acrescentar muito mais, para além do que a 

Procuradoria Geral da República (Dr. Óscar Tavares) já tinha conhecimento; - 

NOTA IMPORTANTE: - Entretanto, em sede da Instrução, não se quis e nem foi 

solicitado à Procuradoria Geral da República cópia das provas que o Amadeu Oliveira já 

tinha disponibilizado à Procuradoria Geral, por forma a serem juntas a este Processo, 

posto que, se as provas fossem carreadas para este processo, nunca Amadeu Oliveira seria 

Acusado de ter cometido 14 crimes; 

xiii. Por outro lado, no seu depoimento prestado perante a Procuradoria, em sede de Instrução, 

ainda teve o cuidado  de indicar os Recursos em que o STJ teria inserido as falsidades e 

em que tinham manipulado os prazos de prisão preventiva para manter inocentes na 

cadeia, pelo que, caso houvesse interesse da Procuradoria da República, antes de Acusar 

Amadeu Oliveira de cometimento de 14 crimes, bastava solicitar cópias de tais Recursos, 

por onde seria fácil observar toda a espécie de (i) Inserção de Falsidade para prejudicar 

inocente, (ii) Denegação de Justiça para manter inocentes na cadeia; (iii) Aplicação de 

Legislação já Revogada, (iv) Fraudes Processuais, (v) Aldrabices que ofendem o bom 

senso e as regras da experiência comum, enfim, ...., ... Uma Lástima de fazer chorar 

qualquer alguém de consciência “Bem-Feita” !!!!!  

xiv. Ainda em sede de Instrução, no seu depoimento, o Acusado chegou de informar e de 

justificar porque considerava que o Dr. Benfeito Mosso Ramos comportava-se como um 

“Aldrabãozeco”, não só por cometer vários atentados contra a Constituição da República, 

como porque, o mesmo teria utilizado um artigo de jornal para tentar ludibriar os leitores 
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de que o Acusado Amadeu Oliveira andava a lhe enviar mensagens para tentar conseguir 

a sua influência no sentido do Supremo Tribunal decidir de modo favorável às causas de 

Amadeu Oliveira, - O que é Falso - , e constitui uma “aldrabice”, uma “velhacaria” e um 

acto típico de um “espertalhão” que recorre aos jornais para ludibriar o POVO que o 

Acusado Amadeu Oliveira teria tentado condicionar as decisões do STJ a seu favor; 

34. Depois do Acusado ter prestado o seu depoimento, em sede de Instrução, perante a 

Procuradoria da República da Praia, e depois ter reconfirmado todas as suas críticas 

e afirmações acima descritas, ficou na esperança de que a Procuradoria da 

República iria diligenciar no sentido de apurar a veracidade de tais factos, ..., ...  

35. Entretanto, pese embora a Procuradoria da República dispor de todos esses 

elementos para fazer uma Boa Instrução do processo, verifica-se que, mesmo 

consciente da enormidade da Acusação, chegando ao ponto de se  imputar ao 

Acusado Amadeu Oliveira o cometimento de 14 Crimes, a Procuradoria da 

República optou por fazer uma Instrução sem rigor, sem diligência, sem zelo, 

ficando por realizar uma série de diligências essenciais para a descoberta da 

verdade material, o que é causadora da Nulidade Processual prevista na alínea c) do 

Nº 2 do Artigo 152º do CPP; 

 

Actuação da Procuradoria da República 

Omissão e Fragilidade  da Instrução feita Pela Procuradoria da República 

36. Com base nos elementos constantes do Processo de Instrução Crime mandado 

instaurar contra o Acusado Amadeu Oliveira, era de esperar que a Procuradoria da 

República tivesse o elementar zelo para realizar, pelo menos, as seguintes  TRÊS 

DILIGÊNCIAS  DE PROVA, antes de Acusar Amadeu Oliveira: 

1) Tendo em conta que no seu depoimento, o Acusado terá afirmado que a 

Procuradoria Geral da República já teria conhecimento de todos os factos ilícitos e 

criminosos que vinha sendo praticados pelos Venerandos Juízes Conselheiros da 
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Secção Criminal do STJ, antes de se Acusar Amadeu Oliveira por 14 crimes, a 

Procuradoria da República deveria ter solicitado cópia integral dos processos crimes 

já instaurados contra os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção Criminal do 

Supremo Tribunal de Justiça, registados sob a designação de Autos de Instrução 

Crime  Nº 04/PGR/2017 (Tendo como Denunciante Amadeu Oliveira, tendo já sido 

constituído Assistente)   e  Autos de Instrução Crime Nº 05/PGR/2017 (tendo como 

Queixoso Arlindo Teixeira, tendo o mesmo já sido Constituído como Assistente), a 

correrem tramites na Procuradoria Geral da República, no âmbito dos quais, o 

Acusado Amadeu Oliveira, outros Advogados, e alguns cidadãos do POVO já tinham 

prestado o seu testemunho; 

2) Tendo sido referido pelo Acusado, aquando do seu depoimento, que o Sr. Presidente 

do Conselho Superior da Magistratura Judicial tinha conhecimento de todos factos 

ilícitos cometidos por determinados Juízes, mas que ele, não obstante a sua 

obrigação legal, vinha dando cobertura e tentando branquear tais ilícitos, era 

obrigação da Procuradoria da República tudo fazer para colher o depoimento e 

confrontar o Dr. Bernardino Delgado com essa afirmação; - Todavia, perante a 

recusa do mesmo Dr. Bernardino Delgado que não aceitou prestar Depoimento, a 

Procuradoria da República, baixou os braços, e desistiu de colher um depoimento tão 

fundamental para a descoberta da verdade material, optando pela via mais fácil que 

foi Acusar Amadeu Oliveira de 14 crimes, sem um verdadeiro esforço de descoberta 

da verdade material, quando tinha poderes e o dever legal de OBRIGAR  o Dr. 

Bernardino Delgado a prestar depoimento;  -  Na verdade, caso o Dr. Bernardino 

Delgado continuasse a recusar prestar depoimento, era dever da Procuradoria da 

República enquadrá-lo nos rigores do disposto no Artigo 129º do CPP, e deveria ter 

instaurado um procedimento crime contra esse senhor que não pode ser colocado 

acima da lei só porque está, conjunturalmente, a exercer as funções de Presidente 

do Conselho Superior da Magistratura Judicial; 

3) Tendo em conta que grande parte das afirmações de que o Advogado Amadeu 

Oliveira vem  sendo Acusado foi extraída dos emails que tinham, em anexo, 
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documentos onde se descrevia os actos criminosos praticados pelos Juízes do 

Supremo Tribunal, seria de esperar que a Procuradoria da República fizesse um 

esforço, no sentido de solicitar aos queixosos cópia dos documentos e peças 

processuais que o Acusado Amadeu Oliveira tinha anexado aos aludidos emails, e 

onde se fez constar a narração de alguns dos crimes cometidos pelos Venerandos 

Juízes Conselheiros da Secção Criminal do STJ, ..., .... Porém, mais uma vez, a 

Procuradoria preferiu ignorar tais documentos e peças processuais, fingindo que não 

existiam, quando no próprio corpo dos emails que serviram de base à Acusação, o 

Acusado faz referencia aos mesmos documentos e peças processuais que estavam 

em anexo; 

37. Ou seja, a Procuradoria da República deduziu uma acusação sem ter realizado uma 

verdadeira e competente Instrução do Processo, optando por ficar pela superfície 

das coisas, sem querer averiguar a veracidade e a pertinência das denuncias feitas 

pelo Acusado Amadeu Oliveira contra os supostos ofendidos; 

38. É certo que, interrogado perante a Procuradoria da República, o Acusado Amadeu 

Oliveira terá limitado a dizer que tanto a Procuradoria Geral da República como o 

CSMJ tinham conhecimento dos factos, pelo que, não desejava alongar-se muito 

mais, pelo que esperava que a Procuradoria da República fizesse uma instrução 

mais completa; 

39. Assim, ao não realizar diligências essenciais para a descoberta da verdade 

material, verificou-se uma Nulidade Processual, nos termos da alínea c) do Nº 2 do 

Artigo 152º do CPP; 

 

Requerimento de Prova Nº 3: 

No caso concreto, para se descobrir a verdade material, cumpre requerer ao 

Tribunal a realização das Diligência de Prova que a Procuradoria da República não 

quis realizar em sede de Instrução, pelo que, por serem Essenciais para a 
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Descoberta da Verdade Material, ao abrigo do disposto nos Artigos 173º, 174º e Nº 

2 do Artigo 220º do CPP, roga-se ao Tribunal que: 

1) Oficie o Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), para remeter a este 

Tribunal, cópia integral do processo de Averiguações/ Inquérito que visava apurar 

a veracidades das denuncias feitas pelo Acusado Amadeu Oliveira contra actos e 

omissões praticado pelos Juizes do Supremo Tribunal de Justiça e que estava 

sendo levado a cabo pelo Inspector Judicial, Dr. Jaime Miranda, e que foi mandado 

arquivar, alegadamente, em virtude do Denunciante Amadeu Oliveira, 

supostamente notificado, não se dignou a comparecer para colaborar nas 

averiguações; 

2) Oficie a Procuradoria Geral da República para remeter a este Tribunal cópia 

integral dos Autos de Instrução Nº4/PGR/2017  e  Nº5/PGR/2017, a correr 

tramites na Procuradoria Geral da República;   

40. Na verdade, se a Procuradoria da República tivesse dado ao trabalho de realizar tais 

diligências de prova, iria descobrir que, dos elementos de prova já constantes dos 

Autos de Instrução Nº 4/PGR/2017 e Nº 5/PGR/2017, seria possível ter um início 

de prova em como, quando e por meio de que Fraudes processuais, os Venerandos 

Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal deixaram DOIS INOCENTES NA 

CADEIA  DURANTE ANOS, sem dó nem piedade, quando, nos respectivos 

processos, haviam fortes e evidentes razões para se concluir que era Ilegal, 

Inconstitucional, Imoral e Desumano deixar dois pobres coitados na cadeia, sendo 

eles pais-de-filhos e manifestamente inocentes; 

41. Ora, teremos de convir que, muito superior ao Direito a Bom Nome ou a Reputação 

desse aludidos Venerandos Juízes Conselheiros  supostamente ofendidos, a 

Constituição da República garante a qualquer cidadão: 

I. Os Direitos Fundamentais à Liberdade e a ter Acesso à Justiça mediante um Processo 

Justo e Equitativo,  - O que estava sendo denegado!!!! 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 27 de 266 

II. Num Prazo razoável, - O que estava sendo denegado!!!! 

III. Com decisões bem fundamentadas e sem ofender as regras do bom senso e da 

experiência comum de um homem de boa consciência, - O que estava sendo 

denegado!!!! 

IV. Sem aldrabices judicias, sem Fraudes processuais, sem Inserção de Falsidades, ou 

jogos de palavras pseudo-jurídicos, - O que estava sendo denegado!!!! 

Tal como vem previsto no Artigo 22º e 29º da Constituição da República de Cabo 

Verde; 

42. Todavia, perante as denuncias, em vez de repor a Justiça e os Direitos desses dois 

Cidadãos, os supostos Ofendidos, Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Maria de Fátima 

Coronel, vieram apresentar queixa contra Amadeu Oliveira, alegando que este 

andou a lhes caluniar e injuriar, na Televisão e por emails, esquecendo-se que, 

enquanto apresentavam Queixa contra Amadeu Oliveira, eles mesmos continuavam 

mantendo esses dois inocentes na cadeia, ainda por largos meses, conforme se 

descreve já de seguida; 

43. Ou seja, eles colocaram a si mesmo como se Deuses se tratasse, a quem ninguém 

pode criticar ou apontar falhas, deixando entender que o Acusado Amadeu Oliveira 

é um grande criminoso, a merecer ser Acusado, Julgado e Condenado por 

cometimento de alegados 14 Crimes, ..., .... porém...., ... Nada mais falso e 

falacioso!!!! 

Vejamos:  

Estratégia de: 

 Endeusar e Vitimizar  a Si  Próprios,  

& 
Diabolizar o Acusado Amadeu Oliveira, como sendo uma pessoa que age por ódio, retaliação e 

vontade de injuriar e ofender os Juízes do STJ, sem razão para tal 
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44. Ora, para quem ler a Acusação Pública deduzida pelo Ministério Público, como a 

Acusação Particular deduzida pelo suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos, 

concluirá que a estratégia adoptada por esse sujeito processual, estriba-se no: 

I. Endeusamento e Vitimização dos supostos ofendidos, sobretudo, do Dr. Benfeito 

Mosso Ramos, 

II. Ao mesmo passo que se tenta Diabolizar o Acusado Amadeu Oliveira como sendo um 

Advogado que actua por “ódio”, por “retaliação quando não consegue vencer as 

suas causas”, e por “vontade de injuriar e de ofender sem razão”,  

III. O Suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos chega ao ponto de fazer uma terrível 

chantagem emocional, absolutamente nojenta e inaceitável, ao afirmar nos pontos 

7º, 8º, 9º, 10º e 19º da sua Acusação Particular, que nunca esperava que Amadeu 

Oliveira viria a o atacar, denunciando a sua participação em Acórdãos Imorais e 

Inconstitucionais, porque ele, o Dr. Benfeito Mosso Ramos, teria, em 2008, ido 

visitar os pais dele o Acusado Amadeu Oliveira, em Lisboa, quando estes estavam 

em tratamento médico (Prestes a morrer), deixando entender que, como ele, o 

Excelso Dr. Benfeito Mosso Ramos,  tinha ido visitar os Pais de Amadeu Oliveira, 

quando estes estariam doentes (a beira da morte), era suposto que Amadeu Oliveira 

se mantivesse Grato, Calado e Quieto, mesmo perante as piores violações da 

Constituição e do esmagamento dos Direitos e Garantias de pobres coitados 

inocentes, que estavam sendo mantidos na prisão, de forma ilegal, imoral e 

inconstitucional; - Com toda a mágoa e sinceridade desse mundo, apraz dizer que se era 

para vir fazer tamanha CHANTAGEM EMOCIONAL, era preferível O Dr. Benfeito Mosso 

Ramos nunca ter tido esse gesto de ir visitar um doente, para depois querer manter o filho 

refém, preso a um gesto que parecia ser de solidariedade para com quem já estava prestes 

a partir deste Mundo, mas que, afinal, longe de ser um gesto de solidariedade e de 

compaixão para com que já tinha a morte anunciada, era uma estratégia para anular, 

mental e profissionalmente, o Acusado Amadeu Oliveira, na suposição de que Amadeu 

Oliveira deveria ficar eternamente submisso e obliterado como pessoa, como cidadão, 

como jurista, como advogado, ou seja, um nada ao sabor dos caprichos do Excelso Dr. 
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Benfeito Mosso Ramos, só porque este um dia teria ido visitar os seus pais que já se 

encontravam a beira da morte !!!???!!!  - Existirá maior hipocrisia do que simular 

compaixão para com os moribundos, para inutilizar a consciência dos filhos???? 

45. Perante essa estratégia da Acusação baseada no Endeusamento e na Chantagem 

Emocional, o Acusado Amadeu Oliveira sente-se forçado a contrapor, fazendo uso 

da seguinte metodologia: 

1) Primeiro: Demonstrar que ao contrário do que vem afirmado nas peças Acusatórias, 

não resulta provado que os supostos ofendidos são tão apreciados e reconhecidos 

como querem fazer crer, sendo certo que, como Juízes do Supremo Tribunal de 

Justiça, são passíveis de críticas e reparos pela forma como vêm desempenhando as 

suas funções públicas; 

2) Segundo: Demonstração dos actos de (1) Denegação de Justiça, (2) Inserção de 

Falsidades no Processo, (3) Prevaricação de Magistrados e (4) outras espécies de 

Fraudes Processuais, cometidos pelos supostos ofendidos, Dr. Benfeito Mosso Ramos 

e Dra. Fátima Coronel, na qualidade de membros integrantes do colectivo de Juízes 

Conselheiros da Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça, foram actos de 

violência e de agressão contra os Direitos Fundamentais desses dois Cidadãos 

Inocentes, mantidos presos, na cadeia, durante tanto tempo e de forma tão Ilegal, 

Imoral e Inconstitucional, sem se importar em saber que os dois aludidos cidadãos 

tinham filhos, tinham familiares, tinham vida própria, e tinha a sua Dignidade e Bom 

Nome para defender; 

3) Terceiro: Demonstrar que o Acusado Amadeu Oliveira não agiu nem por ódio, nem 

por retaliação, nem pela mera vontade de injuriar e ofender, muito pelo contrário, 

terá agido por (1) Necessidade e em Defesa da Liberdade de dois inocentes, (2) em 

defesa da Legalidade Democrática instituída, (3) ao abrigo dos ditames 

Constitucionais,  (4) Nos termos estatuídos no Estatuto da Ordem dos Advogados de 

Cabo Verde e  no cumprimento do seu dever como advogado, (5) face as 
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Barbaridades Jurídicas, Injustiças, Iniquidades, Fraudes Processuais e outros actos 

ilícitos praticados pelos supostos ofendidos; 

4) Quarto: Repudiar, lamentar e Contestar o facto do suposto ofendido, Dr. Benfeito 

Mosso Ramos, ter invocado o nome dos falecidos pais (mãe e pai) do Acusado 

Amadeu Oliveira, nessa disputa jurídica, como forma de fazer chantagem emocional 

e de manipulação dos sentimentos do Meritíssimo Juiz que vai julgar este processo, 

querendo passar a ideia que o Acusado Amadeu Oliveira é uma pessoa sem 

memória, sem gratidão e que sequer manifesta gratidão para quem (Dr. Benfeito 

Mosso Ramos), um dia, quando os pais de Amadeu Oliveira já se encontravam a 

beira da morte, foi visitá-los e confortá-los; 

5) Quinto: Demonstrar que tal como tem funcionado o sistema da Justiça actualmente 

reinante em Cabo Verde, verifica-se um modo de agir, por acção e por omissão, 

muito semelhante ao funcionamento do Crime Organizado, onde determinados 

Magistrados cometem ilegalidades de forma reiterada, convictos de que não serão 

responsabilizados, pelo menos em tempo devido, nem criminalmente, nem 

Disciplinarmente, em virtude do Conselho Superior da Magistratura judicial ( CSMJ ) 

funcionar muito mais como uma “instância de Branqueamento de Ilícitos e 

Infracções cometidos por determinados Juízes”, do que um órgão com poderes de 

gestão e disciplina dos Magistrados, ao ponto de, para além de outros Juízes 

Prevaricadores (Dr. Afonso Lima Delgado e Dr. Ary Spencer Santos) também os 

próprios supostos ofendidos, Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Fátima Coronel, já 

teriam, recentemente, beneficiado dessa forma de “branqueamento de imagem” 

feita pelo CSMJ, através de arquivamento ilegal de processos de inquérito, e através 

de divulgação de notas de imprensa, difundidos através da Comunicação Social;  

6) Sexto: Demonstrar que o Acusado Amadeu Oliveira pode não ter tido influência no 

conteúdo dos discursos de Sua Excelência o Sr. Presidente da República que tem 

chamado atenção para a necessidade de se responsabilizar os eventuais Juízes 

Prevaricadores, até porque não resulta provado que quando o Sr. Presidente da 
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República faz este tipo de apelos, ele estará a se referir à pessoa do Dr. Benfeito 

Mosso Ramos, como também não resulta provado que o Sr. Presidente da República 

faz este tipo de apelos, influenciado pelas afirmações e críticas do Acusado Amadeu 

Oliveira, até porque outras individualidades nacionais também têm expressado 

críticas e preocupações sobre o desempenho da Justiça, tais como o Dr. Carlos Jorge 

Santos, actual Presidente da Assembleia Municipal do Sal e dirigente nacional do 

MpD, como o Ex-Ministro da Educação do Governo do PAICV, Dr. Victor Borges, 

personalidade isenta e independente, que se deu ao trabalho de pedir uma 

audiência com o Sua Excelência o Sr. Presidente da República, precisamente para dar 

conta de algumas maleitas e disfuncionalidades do sistema judicial,  

46. Seguindo a metodologia acima descrita, ao abrigo do disposto no Nº 7 do Artigo 

35º da Constituição da República de Cabo Verde e Nº 1 do Artigo 3º do Código 

Processo Penal, - (Princípio de Audiência e da Ampla Defesa) - daremos sequência 

a esta Contestação, demostrando a falácia que é a estratégia de Endeusamento e 

Vitimização vertida nas Acusações Públicas e Particulares; 

Vejamos: 

 

Reputação e Crédito Profissional dos Alegados Ofendidos 

 - Processo de Endeusamento- 

47. Resulta evidente, pelo conteúdo do Ponto 1º, 2º e 34 da Acusação Particular 

apresentada pelo suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos, que o mesmo se 

acha a si mesmo como um Grande Magistrado a quem toda a gente, dentro e fora do 

país, deve reconhecer mérito, competência, probidade, verticalidade e rectidão de 

carácter  - O que ainda não está provado – chegando ao ponto de fazer constar o 

seguinte: 

1º 
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O Assistente (Dr. Benfeito Mosso Ramos) é magistrado há mais de 30 anos, tendo exercido os 

altos cargos de Inspector Superior Judicial (1998-2001) Presidente do STJ (2003-2009), Juiz 

Internacional das Nações Unidas em Timor Leste (2001-2003) e Vice-Presidente do Tribunal 

de Justiça da CEDEAO, com sede em Abuja-Nigéria (2009-2014); 

2º 

O Assistente (Dr. Benfeito Mosso Ramos) tem vindo a exercer esses e outros cargos na 

Administração da Justiça, dentro e fora do País, por se lhe reconhecer competência, 

probidade, verticalidade e retidão de carácter, valores que sempre cultivou na sua vida 

pessoal e profissional;  

34º 

Como pessoa, jurista e magistrado o Assistente (Dr. Benfeito Mosso Ramos) não tem razões 

para se envergonhar do seu percurso. Longe disso, está sempre de consciência 

absolutamente tranquila, em paz consigo próprio, com os seus e com os seus semelhantes; 

48. Ora, excluindo a questão pessoal referida pelo suposto Ofendido, posto que, o 

Acusado Amadeu Oliveira nunca se atreveu a tecer nenhuma crítica de carácter 

pessoal (Aspectos familiares, vida intima, situação patrimonial, convivência social, 

ou coisa semelhante), todavia, profissionalmente falando, e no que se reporta ao 

desempenho profissional como juiz do Supremo Tribunal de Justiça, o suposto 

ofendido, como Jurista, não goza assim de tanto prestígio e reconhecimento como se 

quer fazer; 

49. Poder-se-á até aceitar que o Dr. Benfeito Mosso Ramos venha gabar-se de não se 

envergonhar, de estar com a consciência tranquila, e de estar sempre em paz consigo 

mesmo, porém, não corresponde à verdade que todos os demais seus semelhantes 

estejam em paz com ele ou com a Dra. Fátima Coronel, nem satisfeitos com os 

seus desempenhos como Juízes Conselheiros que fazem parte do colectivo da 

Secção Criminal do Supremo Tribunal, sendo evidente que: 

1) No que se reporta à sua afirmação de que estará em paz consigo e com os seus 

semelhantes, há de se compreender que, pelo menos os inocentes que ficaram 
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presos mais de 2 anos por Denegação de Justiça, Prevaricação de Magistrados e 

Inserção de Falsidades no processo, designadamente o Sr. Gilson Veiga e o Sr. 

Arlindo Teixeira, seus familiares, seus amigos e conhecidos, seus Advogados, e 

muitos outros semelhantes, não estão nem em paz, nem tranquilos com a Má 

Consciência e a Deformação Profissional demonstradas pelo Dr. Benfeito Mosso 

Ramos e pela Dra. Fátima Coronel, enquanto Juízes Conselheiros integrantes do 

colectivo da Secção Criminal do STJ, que não se coibiram de deixar esses dois pobres 

na cadeia por mais de 2 anos, fora do quadro legal vigente; 

2) Por outro lado, como jurista, quando o Dr. Benfeito Mosso Ramos surgiu nos jornais 

para criticar o Governo sobre a questão da Isenção Unilateral de Vistos a alguns 

estrangeiros, querendo afirmar que se tratava de um acto inconstitucional do 

Primeiro Ministro, o Dr. Benfeito Mosso Ramos foi desmentido, contrariado, 

juridicamente esmagado, em vários artigos de jornais e intervenções na Televisão, 

não só pelo Acusado Amadeu Oliveira, como pelo Reconhecido Economista Dr. 

Victor Fidaldo e pelo Ilustre Advogado e Embaixador Dr. Eurico Monteiro, pelo que 

não é líquido e garantido, nem resulta provado, que seja um jurista tão brilhante 

assim; 

3) Acresce que, como Inspector Judicial, o Dr. Benfeito Mosso Ramos foi colocado em 

causa pelo Juiz Dr. Manuel Cabral Lopes, que o acusou de andar a fazer uma 

Inspeção e avaliação dele, Dr. Manuel Cabral Lopes,  com base em leis revogadas, 

quando este se encontrava colocado na Comarca do Fogo, criticas essas que também 

foram feitas e reafirmadas, pelo Advogado Dr. Vireira Lopes, por escrito, perante a 

Procuradoria Geral da República, no âmbito da instrução dos Autos de Instrução Nº 

04/PGR/2017 e Nº 05/PGR/2017, pelo que não é líquido e nem resulta provado que 

tenha sido um bom Inspector Judicial; 

4) Na qualidade de Juiz do Supremo Tribunal de Justiça, para além de reprovação do 

Acusado Amadeu Oliveira, dos Advogados Dr. Daniel Ferrer Lopes, Dr. Rogério Reis, 

Dr. Vieira Lopes, e dos cidadãos, Samu Bettencourt, Jerónimo Lopes, e muitos outros 
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que prestarão testemunho, pelo que não é líquido nem resulta provado que seja 

assim tão competente e íntegro como quer fazer crer; - Ademais, é de se referir que 

o Jurista de Reconhecido Mérito, Dr. Casimiro de Pina, depois de estudar alguns 

Acórdãos subscritas pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos proferidas no âmbito dos 

Recursos interposto pela Defesa do Sr. Arlindo Teixeira, não teve dúvidas em se 

pronunciar no sentido de que havia DOLO – Intenção de se agir contra a Lei, por 

parte desses dois supostos ofendidos,  fazendo contar da parte final do seu Parecer 

Jurídico o seguinte excerto: 

Age com dolo directo quem, sendo Magistrado experiente, comete, no exercício 

da respectiva profissão, os crimes de inserção de falsidades no processo, 

prevaricação e denegação da justiça, através, nomeadamente, da manipulação 

de elementos de prova, fazendo um raciocínio contrário às regras da 

experiência comum, inserção maldosa de falsidades no processo, transcrição, de 

forma truncada e infiel, da Lei (lato sensu) oficial da República para o Acórdão 

e aplicação de Leis já revogadas, a fim de, unicamente, prejudicar 

determinadas pessoas.  

– Excerto do Parecer do Dr. Casimiro de Pina – Em anexo 

50. Pelo exposto, sendo certo que os supostos Ofendidos, Dra. Maria de Fátima Coronel 

e Dr. Benfeito Mosso Ramos, merecem todo o respeito e possuem todo o direito ao 

bom nome pessoal, social e familiar, como qualquer pessoa humana merece, porém, 

no que se reporta ao seu desempenho profissional como Magistrados Judiciais e 

como Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, eles estão sujeitos: 

i. A crítica, mesmo que severa, 

ii. A juízos de valores dos cidadãos, mesmo que negativos; 

iii. A avaliação dos operadores de justiça, mesmo que desfavorável; 
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iv. A apreciação do público em geral, mesmo manifestada em órgãos de comunicação 

social, 

Ø Posto que o exercício das funções jurisdicionais, é feita não em nome próprio ou por 

privilégio pessoal, mas sim, a Justiça é exercida em nome e em representação do 

POVO, a quem se deve prestar contas e estar sujeito, nos termos  do Artigo 210º da 

Constituição da República. 

51. Até aqui, já ficou demonstrado que o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos 

tem a si próprio em muito alta consideração; Todavia, o que não era de esperar era 

que, mesmo quando Sua Excelência o Senhor Presidente da República profere 

discursos, com mensagens dirigidas ao País, o Dr. Benfeito Mosso Ramos consegue 

ver Sua Excelência o Senhor Presidente a falar só para si, como se não houvessem 

outros Magistrados em Cabo Verde;  

Vejamos: 

 

Processo  de Vitimização  

Com Utilização da Pessoa do  Senhor Presidente da República 

52. Nos Pontos 34º, 35º, 36º, 37º e 38º da sua Acusação Particular, o suposto Ofendido, 

Dr. Benfeito Mosso Ramos, levou a encenação da Vitimização a um nível tão 

elevado que dificilmente poderá ser superado por qualquer outro alguém, posto 

que, teve a coragem de fazer constar o seguinte: 

 34º 

Sem falsas modéstias, está ciente o Assistente (Dr. Benfeito Mosso Ramos) de que o julgamento 

que as pessoas de bem fazem dele, no plano pessoal e profissional, é idêntico àquele que, no dizer 

do próprio Dr. Amadeu Oliveira, seus saudosos pais também faziam: um juízo de apreço e de 

grande estima; 
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35º 

É por demais notório que em consequência dos sucessivos ataques que foram desferidos pelo 

Arguido(Amadeu Oliveira) à sua honra e reputação, pessoal e profissional, o Assistente (Dr. 

Benfeito Mosso Ramos) sofreu danos morais profundos e irreversíveis, tendo chegado a viver 

momentos de insuportável angústia, no ambiente familiar ou junto dos amigos, a que acresce o 

enorme constrangimento em público, perante as mais altas Autoridades do País, colegas 

magistrados e cidadãos em geral, de que constitui exemplo a ocorrência que se passa a descrever; 

36º 

Por ocasião da posse do novo Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, 

ocorrida na Presidência da República no dia 18 de Julho de 2017, acto a que o Assistente (Dr. 

Benfeito Mosso Ramos) esteve presente. Sua Excelência o Presidente da República no seu 

discurso, tendo por certo em consideração as acusações ao Assistente (Dr. Benfeito Ramos), que 

lhe tinham sido remetidas pelo Arguido (Amadeu Oliveira), na mensagem enviada através do 

Chefe da Casa Civil, já referida no artigo 20° desta acusação, e que nessa altura já inundava os 

correios electrónicos e as redes sociais, disse: 

Para assegurar o respeito e a alta credibilidade de que gozam os magistrados de Cabo Verde, 

não se pode deixar que denúncias e queixas apresentadas pelos cidadãos contra um magistrado 

caiam em saco roto, o CSMJ tem de agir rápido nestes casos e tomar pública a decisão. Só assim, 

um eventual erro de um não será susceptível de atingir o coletivo. Só a diligência rápida, mas 

séria, objetiva e justa, permitirá que a ofensa ao bom nome e consideração de um magistrado seja 

reposta, reforçando a confiança do cidadão na Justiça”', 

37º 

Neste momento todos os olhares da egrégia assistência, integrada, nomeadamente pelo 

Presidente do Tribunal Constitucional, Presidente do STJ, Presidente do Tribunal de Contas, 

Procurador-Geral da República, todos os Juízes Conselheiros» do STJ, o Chefe da Casa Civil e 
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Conselheiros do PR, bem como outras altas individualidades, se convergiram para a pessoa do 

Assistente (Dr. Benfeito Mosso Ramos) que, apesar de estar de consciência absolutamente 

tranquila, não deixou de experimentar o mais profundo e doloroso constrangimento. 

38º 

O trecho em referência foi transcrito e amplamente divulgado pela Comunicação Social, 

nomeadamente pelo jornal Expresso das Ilhas na sua edição de 19 de Julho de 2017, sendo fácil 

para todos associarem esse pronunciamento oficial do Presidente da República às imputações 

que o Arguido(Amadeu Oliveira) vinha fazendo ao Assistente (Benfeito Mosso Ramos); 

53. Na verdade, essa parte da Acusação Particular não passará de fantasias de alguém 

que gostaria de ver o seu nome no centro de todas as coisas, ao ponto de supor que 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República estaria se referindo somente a si e 

a mais nenhum outro Magistrado, pelo que ficam impugnados os pontos 34º à 38º 

da Acusação Particular, por serem produtos de inverdades; 

Requerimento do Prova Nº 4 

Assim, para se saber se as afirmações do Suposto Ofendido Benfeito Mosso 

Ramos são ou não verdadeiras, teríamos que perguntar a Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República e ao próprio Dr. Benfeito Mosso Ramos as seguintes 

questões: 

1) Na elaboração e ponderação do conteúdo do seu discurso proferido aquando da 

cerimónia de posse do actual Presidente do Conselho Superior da Magistratura 

Judicial, chegou Sua Excelência o Senhor Presidente da República de ter em linha de 

conta a mensagem subscrita pelo Acusado Amadeu Oliveira ?? – Se a resposta for 

positiva, de que modo e até que ponto o conteúdo do aludido email do Acusado 

Amadeu Oliveira terá sido incorporado ou impactado o conteúdo da mensagem 

Presidencial??? 
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2) Será verdade ou Sua Excelência o Senhor Presidente da República constatou que 

quando proferiu a sua mensagem como referida na peça acusatória, o olhar de todos 

os presentes convergiram na pessoa do suposto ofendido, Dr. Benfeito Mosso Ramos 

??? – Se a resposta for positiva, como é que Sua Excelência o Senhor Presidente 

interpretou tais olhares convergentes, e qual as ilações que terá retirado do facto de 

todos os olhares terem convergido na pessoa do Dr. Benfeito Mosso Ramos?? 

3) Se foi o caso, será que foi visível constatar de algum modo, feitio ou maneira que o 

suposto ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos terá experimentado o mais profundo e 

doloroso constrangimento??? – Como foi possível medir ou aquilatar da 

profundidade e magnitude dessa eventual dor e desse eventual constrangimento??? 

– Ou será que tais afirmações do suposto ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos não 

passam de floreados para tentar ludibriar o Tribunal, e para conseguir uma 

condenação do Acusado Amadeu Oliveira???? 

4) Será que o Dr. Benfeito Mosso Ramos se acha o único Magistrado Judicial a precisar 

de ser inspeccionado em Cabo Verde??? 

5) Porque será que o Dr. Benfeito Mosso Ramos foi “enfiar essa carapuça na sua 

cabeça” ??? – Será que estava com a consciência pesada??? 

54. Como se vê, as afirmações do suposto Ofendido, Dr. Benfeito Mosso Ramos, 

vertidas na Acusação Particular não resultam provados, nem podem ser endossados 

à responsabilidade do Acusado Amadeu Oliveira, pese embora ser motivo de Honra 

e de Júbilo para o POVO de Cabo Verde saber que Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República está atendo e receptivo a analisar e da ressonância às Justas 

e Fundamentadas Denúncia vindas de elementos da Sociedade Civil; 

55. De todas as formas, caso se vier a provar que, de facto, Sua Excelência do Senhor 

Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca, tiver dado crédito ao email do 

dia 10 de Julho de 2017, que foi remetida à Presidência da República, através do 

Senhor Chefe da Casa Civil, Dr. Manuel Faustino, então, cumpre agradecer a 
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confiança depositada em si, devendo o Acusado Amadeu Oliveira ser um cidadão 

responsável, no sentido de se disponibilizar para fazer prova de todas as denuncias 

que tem vindo a fazer, sem rodeios ou meias-palavras; 

56. Assim, para podermos aquilatar da justeza, da Veracidade, da Proporcionalidade, 

da Necessidade e da Adequação das críticas que o Acusado Amadeu Oliveira fez 

contra os supostos Ofendidos, teremos de analisar, em pormenor, os casos do Sr. 

Arlindo Teixeira e o caso do Sr. Gilson Veiga, com vagar e por pormenores, de 

modo a permitir  

1) À Procuradoria da República que é a Entidade titular da Acção Pena; 

2) Ao Meritíssimo Juiz deste julgamento que é a Entidade de cumpre analisar 

os factos e as circunstâncias que rodearam o acontecimentos dos factos 

supostamente criminosos; 

3) E ao POVO em geral, em nome de quem a Justiça é Exercida,  

Ø Entender as circunstâncias concretas a que o Acusado Amadeu Oliveira 

estava sujeito quando decidiu fazer tais críticas contra o mau procedimento 

dos supostos Ofendidos, Dra. Maria de Fátima Coronel e Dr. Benfeito 

Mosso Ramos. 

&&&&&&&& -   &&&&&&&& 

 

Caso do Emigrante  Sr. ARLINDO   TEIXEIRA 

Actos de (1) Denegação de Justiça, (2) Inserção de Falsidades no Processo, (3) Prevaricação de 

Magistrados e (4) outras espécies de Fraudes Processuais. 

57. Arlindo Teixeira foi preso no dia 31 de Julho de 2015.  
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58. Da leitura dos Autos do Processo de Recurso Nº 185/2016, nomeadamente dos 

Acórdãos do STJ Nº 46/2017 e Nº 64/2017 emitidos pelo próprio Supremo Tribunal 

de Justiça, resultam inquestionavelmente  provados 19 factos em relação aos quais já 

não existem dúvidas algumas, a saber:  

1) O Sr. Arlindo Teixeira é um cidadão de nacionalidade Francesa (filho de pais  Cabo-

Verdianos) que reside e vive em França, e que tinha ido à Santo Antão passar 

somente um fim de semana, na Zona de Caibros, Ribeira Grande da Ilha de Santo 

Antão;  

2) No dia 31 de Julho de 2015, véspera do seu regresso à Ilha de São Vicente, no final da 

tarde, encontrava-se na porta do  quarto, na rua, na companhia de pessoas amigas, 

incluindo sua namorada e duas crianças, a conversar e a descascar alguns 

pedaços de cana sacarina com um canivete que tinha nas mãos, preparando uma 

encomenda de terra que queria levar para São Vicente; 

3) A dada altura,  surgiu um homem, por detrás, e sem nenhuma razão que o justificasse, 

atirou duas pedras de calçada, tentando agredir e tirar a vida de Arlindo Teixeira. 

4) O mais provável é que a razão dessa primeira tentativa de agressão terá acontecido em 

virtude do Agressor –Autelindo Lopes - ter confundido Arlindo Teixeira com um tal 

de “Djak de Sabina”, em virtude de aquele estar de costas, usavam o mesmo estilo de 

penteado, são da mesma cor de pele, e já estava anoitecendo, pelo que o agressor terá 

confundido Arlindo Teixeira com “Djek de Sabina” pessoa com quem o Autelindo 

tinha brigas antigas, juras de morte e até com processos no Tribunal; - A Prova disso é 

que quando o Autelindo iniciou o ataque, atirando as duas pedras, ele terá exclamado: 

“És tú ohh DjeK,  quem está aí, então toma !!!”, e atirou as duas pedras na direcção 

onde Arlindo Teixeira se encontrava, de cócoras, a descascar as canas sacarinas, com 

um pequeno canivete nas mãos, ao lado de um amigo e tendo nas proximidades sua 

namorada e duas crianças, a quem ia oferecendo pequenos pedaços de cana sacarina;  

5) Que ao tentar se defender de uma das pedras, Arlindo Teixeira terá tropeçado e caído 

no chão, resultando um (i) entorse num dos joelhos e (ii)  fractura do cotovelo 

esquerdo, pelo que ficou gravemente lesionado e condicionado nos movimentos;  
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6) Para agravar a situação, antes dessas duas lesões, Arlindo Teixeira já padecia de uma 

diminuição e de uma incapacidade física do Braço Direito a 15%, pelo que ficou 

padecendo de três lesões em três membros, sendo dois braços e uma perna, sendo, 

portanto, evidente, que Arlindo Teixeira ficou diminuído fisicamente e cheio de 

dores;  

7) Ao contrário de Arlindo Teixeira que padecia de três lesões, o seu agressor  

Autelindo exibia uma excelente forma física, e aparentava-se furioso e agressivo, 

agredindo os presentes, incluindo o seu irmão, física e moralmente, sem demonstrar 

nenhuma descoordenação de movimentos;  

8) Pese embora os presentes tentassem conter o agressor Autelindo, este resistia e sempre 

conseguia escapulir de quem o tentava segurar, com desenvoltura e determinação, 

sem demonstrar nenhuma descoordenação de movimentos;  

9) A dado momento, para se esquivar dos populares que o tentavam conter, o agressor 

Autelindo terá (i) corrido para trás de um casa, (ii) terá saltado uma parede e (iii) 

entrado numa propriedade agrícola, donde, depois de (iv) saltar alguns socalcos, teria 

aparecido na estrada (v) com pedras na mão, outra vez, pronto para agredir Arlindo 

Teixeira, sempre com desenvoltura, determinação e sem demonstrar nenhuma 

descoordenação de movimentos;  

10) O Agressor Autelindo, para afastar as pessoas que insistiam em o conter, ainda terá 

suspendido um bolo de 20 e atirado ao chão, sem demonstrar nenhuma 

descoordenação de movimentos;  

11) Todavia, como o seu irmão Aldevino continuava lhe segurando, a dado momento, ele 

agrediu o seu próprio irmão,  soqueando-lhe no estômago, conseguindo, assim, 

escapulir-se do seu irmão, e encaminhou, de forma veloz, em direcção a Arlindo 

Teixeira, para o agredir, mais uma vez, sendo certo que Arlindo Teixeira encontra-se 

no seu lugar inicial, sem nenhuma provocação, a tentar acalmar a dor e a avaliar a 

gravidade das lesões que o seu agressor já lhe tinha infligido no primeiro ataque a 

pedradas;  
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12) Ao se aproximar furioso e velozmente de Arlindo Teixeira, o seu agressor Autelindo 

terá desferido um soco em direcção ao rosto do Arlindo;  

13) Entretanto, Arlindo conseguiu esquivar-se do soco que falhou o alvo, e foi nesse 

instante em que Autelindo estava desferindo o soco e que Arlindo Teixeira se 

esquivou, com o impulso do movimento do seu corpo, Autelindo embateu contra  

Arlindo, que já trazia o canivete nas mãos, tendo o malogrado acabado por sair ferido, 

do lado esquerdo do peito, sendo certo que o ferimento foi provocado pelo canivete 

que Arlindo Teixeira trazia nas mãos e que, momentos antes servia para cortar e 

descascar alguns pedaços de cana sacarina; 

14) No momento do soco, Arlindo Teixeira encontrava-se fisicamente limitado por 

padecer de 3 (três) lesões, a saber: (i) Redução e incapacidade física a 15% do 
braço direito; (ii) Entorse num dos joelhos que lhe impunha um andar 

claudicante e (iii) Fractura no Cotovelo esquerdo;  

15) Nos instantes anteriores ao empreender a agressão a soco contra Arlindo, o agressor 
Autelindo não demonstrou nenhuma descoordenação de movimentos, nem 

limitação física, muito pelo contrário!!!;  

16) Infelizmente, o agressor inicial Autelindo acabaria por falecer no hospital de 
Ribeira Grande, em consequência do ferimento que o atingira na zona do coração, do 

lado esquerdo do peito.  

17) Toda a gente, incluindo os familiares do agressor Autelindo sabiam que ele era uma 

pessoa agressiva e que até tinha várias queixas na polícia por actos de violência;  

18) Ao contrário, Arlindo Teixeira nunca teve desacatos ou praticou actos de violência 

contra ninguém, não tinha provocado o incidente, manteve-se sempre no seu lugar 

inicial, pelo que qualquer homem razoável consegue concluir que não teve culpa 
alguma no triste incidente; 

19) Do Auto de Detenção feita pela Polícia Nacional, ficou a constar que havia indícios 

de que o Sr. Arlindo Teixeira teria agido ao abrigo de uma situação de Legítima 
Defesa; 
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59. Estes são os factos essenciais que resultaram inequivocamente provados;  

Requerimento de Prova Nº5 

Documentos: 

1) Acórdão do STJ Nº 46/2017 de Julho de 2017 

2) Acórdão do STJ Nº 64/2017 de Outubro de 2017 

3) Acórdão Constitucional Nº 08/2018 de Abril de 2018 

Testemunhas: 

4) Manuel Lima; 

5) Daniel Ferrer Lopes  

6) Rogério Reis; 

 

Diligências Policiais – Recolha de Prova pela Polícia Nacional 

 

60. O primeiro contacto que as autoridades públicas tiveram com o caso, foi feito 

através de chamadas telefónicas, efectuadas por populares da zona de Caibros de 

Ribeira Grande de Santo Antão, solicitando a intervenção policial no sentido de se 

pôr cobro a um distúrbio público que estava sendo provocado pelo Malogrado 

Autelindo Lopes;  

61. É necessário notar que a Polícia terá sido chamada para agir contra Autelindo 

Lopes, logo no início dos actos de perturbação e distúrbio público;  
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62. Só que, quando a Polícia chegou ao local, o Falecido já se tinha ferido, e os presentes 

já o tinham transportado para o Hospital, onde, passado pouco tempo, haveria de 

falecer;  

63. Assim, quando a Polícia chegou, foi realizada a detenção de Arlindo Teixeira; 

64. A Polícia Nacional, ao abrigo do disposto nos Artigos 227º e 228º do CPP, (Meios 

Cautelares e de Aquisição de Prova), tentou recolher, no local, os indícios mínimos 

da ocorrência, nomeadamente, identificando as testemunhas presentes que 

poderiam narrar o sucedido, sendo certo que todos era unânimes que Arlindo 

Teixeira não tinha culpa alguma no sucedido;  

 

Tentativa de Tirar Vantagem Patrimonial do Triste Incidente.  

65. Os factos ocorreram no final do dia 31 de Julho de 2015, mas Arlindo Teixeira só 

viria a ser apresentado no Tribunal, para efeitos de legalização da prisão, ao meio do 

dia 02 de Agosto de 2015;  

66. Quando o Advogado Amadeu Oliveira foi contactado para ser Defensor Oficioso de 

Arlindo Teixeira, a primeira coisa que viria a saber era que havia pessoas ligadas a 

familiares do Falecido que tinham sido instruídas (Não se sabia por quem), no 

sentido de exigirem avultadas quantias em dinheiro, ao Arlindo Teixeira, alegando 

que  se fossem pagos cerca de 4.000.000$00 (Quatro milhões de escudos), seria 

possível extinguir o processo crime, sem grandes problemas e que, caso contrário, se 

Arlindo Teixeira recusasse pagar, então seria condenado a muitos anos de prisão; -  

Requerimento de Prova Nº6 

Roga-se o questionamento das seguintes Testemunhas: 

1) Manuel Lima; 

2) Arlindo Teixeira;  
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67. Informado desse pedido, o Advogado Amadeu Oliveira recusou fazer qualquer 

pagamento antecipado, justificando que, por ter falecido uma pessoa, o crime 

revestia a natureza de um Crime Público que é um tipo de caso que não admitia 

nem negociação, nem desistência por parte dos supostos prejudicados, pelo que não 

seria possível extinguir o processo mediante o pagamento de uma indemnização 

antecipada, sendo certo que o processo teria mesmo de seguir os seus trâmites, até 

ao julgamento;  

68. Perante o posicionamento do Acusado Amadeu Oliveira, os familiares de Arlindo 

Teixeira ficaram perturbados, afirmando que havia indícios de que haviam sujeitos 

processuais, nomeadamente testemunhas, que já tinham sido instruídos para, caso 

não fosse pago tal quantia, tudo iriam fazer no sentido de condenar Arlindo 

Teixeira, pois, supunham que o Arguido era um emigrante muito rico e abastado 

de quem poderiam sacar alguns milhares de contos;  

69. Como é evidente, logo na primeira oportunidade o Acusado Amadeu Oliveira teve 

o cuidado de alertar o Tribunal, na pessoa do Juiz Afonso Lima Delgado desse 

perigo de conspurcação da prova testemunhal, em virtude de expectativas de 

avultadas indemnizações;  

 
 

Primeiro Interrogatório do Arguido Preso  

70. Na ocasião do Primeiro Interrogatório, o Processo foi da Polícia Nacional instruído 

com os seguintes elementos essenciais:   

i O Auto de Detenção em Flagrante Delito, elaborado pela Polícia Nacional, 

onde se referia a possibilidade de ter ocorrido uma situação de Legítima 

Defesa, e Identificação de algumas Testemunhas que poderiam provar essa 

situação de Legítima Defesa 

ii O certificado de óbito do malogrado 
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71. Convinha transcrever o conteúdo do Auto de Detenção Em Flagrante Delito que 

rezava o seguinte:  

i) “Que após uma chamada telefónica proveniente da dita localidade, fomos 

ordenados pelo graduado de serviço, a deslocarmos a localidade acima referida, 

para inteirarmos de uma ocorrência, em que o senhor Autelindo Correia Andrade, 

mcp “tete”...., .... residente em Caibros, encontrava-se em distúrbio / desordem 

naquela localidade, atirando pedras para todos os lados, pondo em causa a 

segurança das pessoas . Que, segundo testemunhas, o ora detido defendeu-se de 

uma pedra (“SOCO”) que vinha na sua direção e, acabou por esfaquear o 

Autolindo com uma faca mortal na zona do coração, faca essa que trazia 

consigo, porque estava a cortar canas para arrumar numa bolsa, que pretendia 

levar a São Vicente. Face a gravidade do ocorrido dei-lhe voz de detenção, o que 

acatou prontamente...., ....  
ii) De salientar que o malogrado deu entrada no hospital Dr. João Morais já 

cadáver,  

......”  

iii)  Testemunhas: Manuel da Cruz Santos Lima, Paulo Leite, Adilson Andrade  

Lopes, solteiros, maiores, residentes na referida localidade;  

  

72. Ouvido em Primeiro Interrogatório pelo Juiz Dr. Afonso Lima Delgado, Arlindo 

Teixeira não negou os factos constantes do Auto de Detenção, esclarecendo que se 

encontrava no seu lugar sossegado, a descascar umas canas sacarina com um 

canivete, quando o Falecido Autelindo iniciou a agressão, atirando pedras em sua 

direção, por o ter confundido com um tal de Djek de Sabina;   

73. Mais prestou esclarecimentos no sentido de demonstrar que não foi ele quem 

desferiu uma facada contra o falecido, mas que foi o Autelindo quem se 

movimentou em direção ao canivete, acabando por se ferir mortalmente;  
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Provas de Legítima Defesa:  

74. Logo após o término do interrogatório de Arlindo Teixeira, a Defesa solicitou a 

palavra para:  

1) Alertar ao Tribunal sobre a necessidade de acautelar os meios de prova, colhendo 

o depoimento das testemunhas o quanto antes, com urgência mesmo, para evitar 

contaminação da prova testemunhal em função de jogos de interesses financeiros, 

pois já se ouvia dizer que algumas testemunhas estavam mudando a sua versão 

inicial, na expectativa do arguido ser condenado a pagar uma pesada 

indemnização; 

2) Por outro lado, as testemunhas arroladas pela Polícia, encontravam-se nas 

proximidades do Edifício do Tribunal, pelo que havia pertinência em colher os 

seus depoimentos, no imediato, antes do Tribunal formular uma decisão sobre as 

medidas de coação a serem adotadas, até porque havia evidência de que o 

arguido poderia ter agido ao abrigo da Legítima Defesa como reportado pela 

própria Polícia, o que, a se comprovar, afastaria a aplicação da Prisão 

Preventiva; - Estando as testemunhas disponíveis, o melhor procedimento seria 

colher logo os respetivos testemunhos;  

3) Mais se informou ao Tribunal que havia provas médicas que comprovavam que 

quando Arlindo Teixeira estava sendo atacado a soco e que o Malogrado terá 

saído ferido, Arlindo Teixeira estava fisicamente diminuído, com três lesões 

graves, incluindo uma fratura do cotovelo esquerdo que tinha sido 

diagnosticado no dia anterior, no Hospital de Ribeira Grande, havendo 

relatório médico e chapas de Radiografia que poderiam ser juntados aos autos; 

 

 

Reacção do Juiz Dr. Afonso Lima Delgado 

75. Perante essa abordagem inicial da Defesa, o Juiz reagiu, dizendo que não aceitava 

que se lançasse suspeições sobre nenhum sujeito processual, incluindo testemunhas, 
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sem provas concretas, pelo que, ao abrigo do disposto no Nº 4 do Artigo 79º do CPP, 

não iria aceitar que a DEFESA ditasse nenhum requerimento, aludindo a interesses 

financeiros, até porque ainda a parte supostamente ofendida não se tinha 

constituído Assistente no Processo e sequer tinham solicitado, perante o Tribunal, 

nenhuma indemnização;   

NOTEM BEM: - A DEFESA acatou essa decisão do Juiz, por parecer lógico e 

razoável, pois, pese embora as informações serem verdadeiras, 

não existia, ainda, nenhum elemento a respeito no processo;  -  

Com efeito, somente no final da Instrução do Processo é que os 

familiares do Malogrado vieram apresentar o seu pedido cível de 
indemnização, que no total, rodará os 4.000.000$00 (Quatro 

milhões de escudos)  

76. Assim, a DEFESA não insistiu no aspeto do perigo da contaminação da prova 

testemunhal, passando a formular, para a Acta, um requerimento, solicitando o 

seguinte:  

a. Audição das duas testemunhas arroladas pela Polícia Nacional;  

b. A junção aos autos dos comprovativos médicos que atestavam as lesões 

e a inferioridade física do arguido;  

77. A Defesa requereu, mas, do alto do seu Poder Jurisdicional de JUIZ, o Dr. Afonso 

Lima Delgado indeferiu o requerimento, impedindo, assim, que o Tribunal 

comprovasse a possível ocorrência de um acto de Legítima Defesa, o que afastaria a 

prisão preventiva;  

78. Infelizmente, em prejuízo da Justiça e da Verdade Material, o Meritíssimo Juiz 

indeferiu o pedido da defesa, pese embora o disposto no Artigo 79º, Nº 3 e 4, em 

conjugação com o Nº 2 e 3 do Artigo 81º do CPP que rezam o seguinte:  

  
 

Artigo 79º  
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Como se efecturá  o interrogatório  
1. ..., ...  

2. ...., ...  

3. Prestando declarações, o Arguido poderá confessar ou negar os factos 

ou a sua participação neles e indicar as causas que possam excluir 

a ilicitude ou a culpa, bem como quaisquer circunstâncias que 

possam relevar para a determinação da sua responsabilidade ou 

da medida da sanção aplicável.   

4. ..., ...   

  
 

Artigo 81º  
Providências quando o arguido confessa  

1. ..., ....  

2. Se o arguido confessar a prática dos factos mas tiver alegado quaisquer 

circunstâncias que excluam a ilicitude daqueles ou a sua culpa ou, ainda, 

que possam atenuar a sua responsabilidade penal, será perguntado sobre 

tais circunstâncias e as provas que possa oferecer.   

3. Se, para comprovação de suas declarações, o arguido oferecer 

documentos ou indicar testemunhas, deverão ser recebidos os 

documentos e ser tomada nota das testemunhas e dos factos sobre 

que possam depor. As testemunhas assim arroladas serão ouvidas 

sempre que possível e conveniente para o esclarecimento da verdade dos 

factos.   

  
 

Não Audição das Testemunhas Apresentadas pela Polícia Nacional 

79. Mas o pior, é que o Meritíssimo Juiz acabou por classificar o requerimento da Defesa 

para ouvir as testemunhas presentes, como sendo “um expediente dilatório” !!!!!  
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80. Tanto quanto se sabe e consta de todos os dicionários da língua portuguesa, 

Dilatório significa “atrasar”,  “fazer demorar”, “retardar”, “impedir”, “obstaculizar que 

algo se faço no tempo devido”, pelo que não se compreende como o Meritíssimo Juiz 

poderá classificar de expediente dilatório o facto da defesa sugerir que se ouvissem, 

logo ali, no imediato, algumas testemunhas que assistiram os factos desde do 

primeiro momento;  

81. Ora, em abono da verdade, quem realizou um ato dilatório foi o próprio 

Meritíssimo Juiz que impediu que as testemunhas fossem ouvidas logo no imediato; 

Recusa de Documentos Médicos 

82. Da mesma forma ilegal e arbitrária, nada foi feito pelo Meritíssimo Juiz para, antes 

de proferir o seu despacho de prisão preventiva, juntar aos Autos os documentos 

médicos que provavam que o arguido tinha ficado com uma fratura do cotovelo 

quando o malogrado o atacou, pela primeira vez, à pedrada;  

 

 

Decretação da Prisão Preventiva 

83. Por tudo isso, o Acusado Amadeu Oliveira nunca hesitou em afirmar que o Juiz Dr. 

Afonso Lima Delgado agiu sempre movido com intenção de prejudicar Arlindo 

Teixeira, colocando-o na Cadeia, independentemente dos indícios e das causas de 

exclusão de culpa e de ilicitude;  

84. Tanto foi assim que o Meritíssimo Juiz acabou por deixar esse seu antecipado “Pré-

Conceito” contra Arlindo Teixeira plasmado no corpo do seu despacho, quando fez 

constar que:   

“A fazer prova dos factos já constantes dos Autos, não é previsível que ao 

Arguido, em sede de julgamento, venha a ser imposta pena não privativa 

de liberdade, .... sem se referir, é certo, de uma eventual agravação. 

Acresce que não existem motivos para crer na existência de qualquer 
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causa de isenção de responsabilidade ou de extinção do procedimento 

criminal”.  

85. Ora, essas conclusões que o Meritíssimo Juiz fez constar do seu Despacho de 

Legalização de Prisão configuram tremendas FALSIDADES, sem fundamento e sem 

respaldo nas provas e indícios que, naquele momento, existiam nos autos, tratando-

se de uma INSERÇÃO DE FALSIDADE NO PROCESSO.  

86. Incrivelmente, o Juiz esmerou-se em debitar frases feitas, sem nenhuma relação com 

o caso em concreto, chegando a dizer, por exemplo, que: “Acresce que não existem 

motivos para crer na existência de qualquer causa de isenção de responsabilidade 

ou de extinção do procedimento criminal”.  

87. O Juiz Dr. Afonso Lima Delgado agiu precisamente ao contrário do se espera de um 

Juiz justo e criterioso, não só ignorando e truncando os indícios e as provas 

constantes dos autos, como ele mesmo foi o maior OBSTÁCULO À APRECIAÇÃO 

DAS PROVAS disponíveis, ignorando, propositadamente, o conteúdo do Auto da 

Detenção formulado pela Polícia Nacional, precisamente porque sabia que em caso 

de haver fundadas razões para se equacionar a hipótese de ter ocorrida uma 

situação de Legítima Defesa, já não poderia aplicar a Prisão Preventiva, como se 

demonstra já de seguida; 

Requerimento de Prova Nº7 

Documentos: 

Roga-se ao Tribunal que requisite ao Tribunal Constitucional onde todo o 

processo de Arlindo Teixeira foi remetido, Cópia do Acta do primeiro 

Interrogatório do Arguido Preso, conjuntamente com o Despacho de Legalização 

de Prisão, com Decretação da Prisão Preventiva 

A este respeito, Rogue-se ao Tribunal que questione a seguinte Testemunha: 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 52 de 266 

1) Arlindo Teixeira; 

 

Da não Aplicabilidade da Prisão Preventiva ao Caso Concerto:  

  

88. Todo o nosso sistema jurídico-penal (Código Penal, Código Processo Penal e 

Constituição da República de Cabo Verde), tem por base o princípio de que, mesmo 

perante a ocorrência de um crime, só em casos excecionais e muito bem definidos na 

lei é que o Tribunal deverá manter um arguido em regime de prisão preventiva, 

antes de uma Sentença Final;  

89. Com efeito, Reza o Nº 3 do Artigo 261º do Código  Processo Penal que:   

Não se deverá aplicar a prisão preventiva em casos em que houver fortes razões 

para crer que o facto punível foi praticado ao abrigo de uma causa de exclusão 

de ilicitude ou culpa, quais sejam:  

a) Legítima Defesa – Artigo 36º do Código Penal;  

b) Estado de Necessidade Justificante – Artigo 38º do Código Penal;  

c) Excesso de Legítima Defesa – Artigo 41º do Código Penal;  

d) Estado de Necessidade Desculpante – Artigo 42º do Código Penal;  

Procedimento Jurídico Correcto: Ora, com base no Nº 3 do Artigo 261º do 

CPP resulta que o raciocínio jurídico que deverá ser observado é o seguinte: (i) -  

Perante a verificação de um facto previsto na lei como sendo crime, (mesmo nos 

casos de homicídio), (ii) - O passo seguinte seria o Supremo Tribunal de Justiça 

se pronunciar sobre a possibilidade ou não do arguido ter agido de forma não 

culposa ou que exclua a ilicitude, incluindo Legítima Defesa, sem descurar das 

outras formas de exclusão de culpa e de ilicitude;  

 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 53 de 266 

90. Parece que não seria necessário ser jurista, para qualquer cidadão chegar à 

conclusão que havia indícios fortes de Legítima Defesa, pelo que era dever legal do 

Juiz observar o disposto no  Nº 3 do Artigo 261º do Código  Processo Pena; 

91. Entretanto, o Juiz do Tribunal da Comarca de Ribeira Grande, 

i. Faltando à verdade,   

ii. Defraudando e ignorando os fortes indícios existentes no processo e que 

apontavam para a verificação de alguma causa de exclusão da culpa ou da 

ilicitude, 

iii. Abusando, assim  dos seus poderes de Juiz 

Ø Manteve o arguido preso, declarando que não se vislumbrava nenhuma 

causa impeditiva da manutenção do arguido em Prisão Preventiva; 

92. Ao manipular as provas para recusar aplicar o disposto no Nº 3 do Artigo 261º do 

CPP, o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado infringiu: 

i. O Artigo 30º da Constituição (Direito Fundamental à Liberdade),  

ii. Última parte da alínea c), do Nº1, do Artigo 31º da Constituição (Direito 

Fundamental à  possibilidade de se Defender com apresentação de 

provas)  

iii. O Artigo 22º da Constituição (Ter direito a um Processo Equitativo),   

 

 

INÍCIO    DE   RESPONSABILIDADE  DO  STJ 
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93. O Juiz Dr. Afonso Lima Delgado decidiu mal, adulterando o processo previsto na 

lei, de forma deliberada e consciente, e depois de decidir mal, mandou que a Defesa 

fosse recorrer para o Supremo Tribunal, consciente que ele poderia abusar dos 

seus poderes como bem entendesse e aprouvesse, que nada de mal lhe haveria de 

acontecer em virtude do Recurso para o STJ; 

94. A sujeição do Sr. Arlindo Teixeira à Prisão Preventiva causou grandes impacto não 

só no Sr. Arlindo e seu familiares, como em pessoas da comunidade que já estavam 

seguindo o processo,  

Requerimento de Prova Nº8 

Roga-se o questionamento das seguintes testemunhas sobre esse dado de facto: 

1) Arlindo Teixeira; 

2) Manuel Lima; 

3) Helder Salomão; 

4) Jerónimo Lopes; 

5) Jorge Pires 

6)  Rogério Reis,  

Ø Posto que, sendo pessoas que sabem ler, leram o disposto Nº 3 do Artigo 

261º do CPP e tiraram a conclusão (Não precisa de ser Jurista, ou Juiz, ou 

Advogado, ou ter cursos superior para se entender o sentido e o alcance do 

disposto no Nº 3 do Artigo 261º do CPP) que, tendo em conta as agressões 

anteriores que Arlindo Teixeira tinha sofrido, havia razões para crer que, 

naquele caso concreto, Arlindo Teixeira teria agido ao abrigo de Legitima 

Defesa ou outra causa de Exclusão de Ilicitude ou de Culpa, pelo que 

nenhum Juiz deveria sujeitá-lo à Prisão Preventiva;  
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95. O espanto dessas pessoas foi tamanho que eles mesmo instigaram o Acusado 

Amadeu Oliveira a recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, até porque o 

próprio Auto de Detenção elaborado pela Polícia Nacional referia a possibilidade 

do Sr. Arlindo Teixeira ter agido em legítima defesa, o que fazia crescer ainda mais 

a estupefacção das referidas pessoas; 

96. Como seria de prever, a Defesa recorreu dessa decisão de se decretar a prisão 

preventiva, para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo o Recurso sido distribuído 

para a Secção Criminal do STJ, que é composta por 3 Juízes Conselheiro, incluindo 

os supostos Ofendidos: 

Ø Dr. Benfeito Mosso Ramos; 

Ø Dra. Maria de Fátima Coronel; 

Ø E a Juíza Relatora do Processo 

97. Nas sua alegações de Recurso, a Defesa fez salientar que a própria Polícia Nacional 

que esteve no terreno, escutou as pessoas, e recolheu outros vestígios do 

acontecimento, fizeram constar do Auto de Detenção que havia razões para crer que 

o Sr. Arlindo Teixeira poderia ter agido ao abrigo de Legítima Defesa, mas que o 

Juiz Dr. Afonso Lima Delgado teria ignorado, pura e simplesmente, este facto, pelo 

que suplicava-se ao Supremo Tribunal para ter em linha de conta esse elemento 

processual, porém,  ..., .... 

98. ..., ... Em reação, “os Mui Ilustres Juízes Conselheiros do Super Supremo Tribunal 

de Justiça” limitaram-se a replicar o que o Juiz Afonso Lima Delgado já teria dito, 

nomeadamente, repetindo a tremenda falsidade de afirmar que “Dos Autos não 

existia nenhum indício ou razão para supor que Arlindo Teixeira poderia ter agido 

ao abrigo de alguma causa de exclusão de ilicitude ou culpa”, pelo que, do alto do 

seu Poder Jurisdicional, “os Mui Ilustres e Todo Poderosos Juízes Conselheiros do 

Super Supremo Tribunal de Justiça desprezaram elementos processuais tão 

fundamentais, e mantiveram o Sr. Arlindo Teixeira em Prisão Preventiva, mesmo 
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conscientes de que estavam agindo contra o que vinha expressamente disposto no nº 

3 do Artigo 261º do CPP e nos Artigos 30º e 31º da Constituição da República de 

Cabo Verde; 

99. Decidindo o Recurso através do Acórdão Nº 165/2015 de 31 de Dezembro, a Secção 

Criminal do STJ limitou-se a dizer meia dúzia de palavras óbvias e banais, mas 

esquivando-se a analisar e a pronunciar sobre o essencial das alegações do Recurso 

apresentadas pela Defesa, preferindo o STJ: 

i. Desprezar as informações contidas no Auto de Detenção apresentado pela 

Polícia Nacional e que apontavam para uma situação de Legítima Defesa,  

ii. Não tendo em devida conta o facto do Juiz ter recusado ouvir as 

testemunhas apresentadas pela própria Polícia Nacional; 

iii. Não considerando que o Juiz tinha recusado juntar ao processo o 

Relatório Médico; 

iv. Sem uma análise mais aprofundada das causas de exclusão de Ilicitude e 

de Culpa,  

v. O STJ manteve Arlindo Teixeira na Prisão Preventiva, desprezando por 

completo o disposto no Nº 3 do Artigo 261º do CPP, 

vi. O Sr. Arlindo Teixeira viria a ser libertado somente a 26 de Abril de 2018, 

depois de ter suportado 2 anos, 8 meses e 26 dias de prisão ilegal, por 

força do Acórdão Constitucional Nº 8/2018 proferido pelo Tribunal 

Constitucional, obrigando o Supremo Tribunal a libertar esse cidadão 

inocente; 

100. Na altura, a Defesa do Sr. Arlindo Teixeira, embora contrariada, resignou-se à 

decisão ILEGAL e Inconstitucional de se manter Arlindo Teixeira na prisão, até 

porque, como se costuma dizer,  O SUPREMO É  SUPER !!!!! - O referido Acórdão  
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Nº 165/2015 de 31 de Dezembro foi subscrito por todos os 3 Juízes Conselheiro que 

integram a Secção Criminal do SJT, incluindo os supostos Ofendidos,  

Ø Dr. Benfeito Mosso Ramos e 

Ø Dra. Maria de Fátima Coronel; 

101. Ora, perante a factualidade acima descrita, não restará dúvidas que os 

Venerandos Juízes Conselheiros da Secção Criminal do Supremo Tribunal 

de Justiça que subscreveram o Acórdão Nº 165/2015 de 31 de Dezembro 

(incluindo os supostos ofendidos, Dra. Maria de Fátima Coronel e Dr. 

Benfeito Mosso Ramos) terão cometido, de forma consciente, o crime de  

Prevaricação de Magistrado crime esse punido com a pena que poderá ir 

até 8 anos de prisão, conforme disposto no Nº 1 do Artigo 328º do PP que 

reza o seguinte: 

Artigo 328.° 
 (Prevaricação de magistrado) 

1 - O juiz que, contra o direito e com a intenção ou a consciência de prejudicar 
ou beneficiar alguém, no âmbito dos poderes que lhe são conferidos em 
processo criminal, proferir despacho ou sentença que tenha por consequência a 
privação da liberdade de uma pessoa ou a sua manutenção de forma ilegal, 
será punido com pena de prisão de 2 a 8 anos. 

 

 

Reexame da Prisão Preventiva à Luz da Acusação:  

Da  Acusação  contra Arlindo Teixeira 

Reexame   da Prisão Preventiva  

102. Depois de ter decretado a Prisão Preventiva inicial, a Instrução do processo seguiu 

os seus trâmites, tendo a Procuradoria da República deduzido a sua Acusação no 

dia 30 de Novembro de 2015;  
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103. Com a dedução da Acusação, (e considerando somente os factos constantes da 

Acusação), ficou evidente que Arlindo Teixeira não teve culpa, pelo que deixaram 

de se verificar os pressupostos da Prisão Preventiva a que o arguido vinha estando 

sujeito;  

104. No dia 26 de Janeiro de 2016, o Tribunal teve de Reexaminar o processo para 

decidir se deveria libertar ou não Arlindo Teixeira;  

105. Infelizmente, desprezando todos os indícios constantes dos autos e até da própria 

Acusação, por Despacho (Folhas 366 à 370 dos Autos), o Tribunal de Ribeira Grande 

decidiu manter Arlindo Teixeira em prisão preventiva, quando a decisão mais 

ajustada seria a sua imediata libertação;  

106. Inconformada, a 6 de Fevereiro de 2016, a DEFESA foi forçada a Interpor o Recurso 

Nº 58/2016 para o Supremo Tribunal, recurso esse que ainda, até a data de hoje, 

continua aguardando uma decisão final do STJ;  

 

Reexame da Prisão Preventiva - Recurso Nº 58/2016 
 

Decisão Inválida – Acórdão do STJ Nº 57/2017 de Agosto de 2016 

107. O Recurso do despacho de Reexame dos pressupostos da Prisão Preventiva foi 

interposto a que coube o Nº 58/2016 foi interposto a 06 de Fevereiro de 2016; - 

Entretanto, pese embora a lei estatuir um prazo de decisão de 30 dias, somente a 02 

de Agosto de 2016 (6 meses depois) é que a DEFESA viria a ser notificada de que o 

STJ teria ensaiado decidir o Recurso Nº 58/2016, através do Acórdão Nº 57/2016, 

porém, sem se pronunciar sobre os fundamentos do Recurso;  

108. O Supremo Tribunal de Justiça teria negado provimento ao dito recurso, sem, 

contudo, pronunciar-se sobre a questão que verdadeiramente interessava decidir, ou 

seja, a existência, nos autos, e na própria Acusação, de indícios fortes de que Arlindo 

Teixeira poderia ter agido numa situação de Legítima Defesa;  
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109. Os Mui Venerandos Juízes do Supremo Tribunal, só para não se pronunciar sobre o 

que importava pronunciar, vieram declarar que, a DEFESA tinha atacado e 

impugnado a Acusação do Ministério Público (O que é redondamente falso), pois, 

como é sabido, a Acusação nunca é impugnada por meio de Recurso, mas sim, por 

ACP ou por Contestação;  

110. Neste quadro, a DEFESA, em Agosto de 2016, teve de impugnar o referido Acórdão 

Nº 57/2016, através de uma Reclamação, onde ficou a constar o seguinte:  

Resumindo e Concluindo: 

(i) Mesmo perante a evidência de que que um cidadão terá falecido na sequencia 

de um ferimento causado por um canivete que o arguido trazia na mão, 

mesmo assim,  

(ii) O Tribunal deverá pronunciar-se sobre a alegação da Defesa que foi no sentido 

do arguido ter agido ao abrigo de uma causa de exclusão de ilicitude ou de 

exclusão de culpa, (Artigos 36º, 38º, 41º ou 41º do Código Penal) pelo que o 

Supremo Tribunal de Justiça era OBRIGADO a pronunciar-se a este respeito, 

tendo em conta o disposto o disposto no Nº 3 do Artigo 261º do CPP, que 

exclui a prisão preventiva em caso de fortes razões para crer que o arguido 

teria agido em Legítima Defesa; 

(iii) Caso o Supremo Tribunal da Justiça continuar nessa omissão, desprezando 

o disposto no Nº 3 do Artigo 261º do CPP, estará infringindo não só o Artigo 

30º da Constituição (Direito à Liberdade), como também estará infringindo o 

disposto no Artigo 22º da Constituição (Ter direito a um Processo Justo e 

Equitativo) que é precisamente o contrário de: 

Ø Processo Truncado,  

Ø Processo Omisso, 

Ø Processo de Fachada,  
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Ø Caricatura de Processo,  

Ø Perversão do Processo ,  

Ø Simulação de Processo; 

Ø Processo iníquo, 

Ø Fraude processual para manter o arguido preso;  

Do Pedido:  

Por todo o exposto, Roga-se aos Venerandos Juízes do Supremo Tribunal de 

Justiça que, ao abrigo do disposto no Nº 2 do Artigo 408º do CPP, rectifiquem a  

OMISSÃO DE NÃO PRONUNCIA, apreciando e pronunciando sobre a 

existência ou não, nos Autos e na própria Acusação, de razões fortes que nos 

levam a crer que o arguido terá agido mediante uma causa de exclusão de 

ilicitude ou culpa, tal como foi solicitado, decidindo, a final, pela libertação do 

arguido, ao abrigo do disposto no Nº 3 do Artigo 261º do CPP,  

 

E em decidindo desse modo, estar-se-á fazendo JUSTIÇA !!! 

 
 

Aos  8 dias do mês de Agosto de 2016.  

 
 

RESPONSABILIDADE    CRIMINAL  DO  STJ  

Crime de DENEGAÇÃO   DE  JUSTIÇA  

  

111. Dispõe o Artigo 263ºdo CPP que o STJ deveria decidir o recurso dentro de 30 dias, 

porém, conhecendo o já proverbial atraso do STJ, uma espera de 3 meses (não mais), 

seria aceitável, até porque à luz do Nº 1 e 4 do Artigo 22º da Constituição da 

República de Cabo Verde, o Direito Fundamental que todos os cidadãos têm de ter 

acesso á justiça, implica decisões em tempo útil, sem indevida dilação da decisão;  
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112. Pelo exposto, ao recusarem decretar a imediata libertação de Arlindo Teixeira, 

omitindo uma pronuncia fundamentada sobre o Fundamento do Recurso Nº 

58/2016, e ao deixarem a Reclamação contra o Acórdão Nº 57/2016, sem decidir, os 

Venerandos Juízes Conselheiros do STJ terão cometido dois crimes, a saber:  

iii) Um crime de Prevaricação de Magistrado (Artigo 328º, Nº 2 do 

Código Penal), punido com a pena de 2 a 8 anos de prisão, por 

ter recusado aplicar a legislação aplicável, e desviado do objeto 

fundamental do Recurso Nº 58/2016;    

iv) Um crime de Denegação de Justiça -(Artigo 329ºdo Código 

Penal), punido com a pena de até 2 anos de prisão, por não terem 

decidido o Recurso dentro do Prazo legal,  

 

113. Os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ agiram de forma consciente, bem 

sabendo que estavam mantendo um cidadão na prisão, por um facto que a lei não 

permitia a aplicação da Prisão Preventiva;  

114. Num quadro de omissão de decisão válida da Reclamação apresentada contra o 

Acórdão Nº 57/2016 (Recurso Nº 58/2016), Arlindo Teixeira continuou preso, a 

espera de julgamento, sujeito ao regime de Prisão Preventiva, fora do quadro legal 

vigente;  

 

Frustração  e  Indignação 

115. Quando, em Agosto de 2016, Supremo Tribunal proferiu o Acórdão Nº 57/2016, 

recusando pronunciar com propriedade sobre a existência de fortes razões que nos 

levavam a crer que Arlindo Teixeira teria agido ao abrigo da Legítima Defesa, o 

Acusado Amadeu Oliveira reuniu todo o grupo de amigos e advogados que 
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estavam colaborando no caso, para analisarem juntos e tomarem uma decisão 

colectiva; 

116. De entre as pessoas que integraram o Grupo de Trabalho, destacavam: 

1) Dr. Rogério Reis; 

2) Dr. Jorge Pires Lima, 

3) Sr. Helder Salomão; 

4) Sr. Jerónimo Lopes, 

117. Nessa ocasião, o sentimento de revolta contra a decisão do Supremo Tribunal de 

Justiça começou a despontar, até porque tendo a Procuradoria da República 

concluída a fase de Instrução do Processo, já estavam disponíveis todos os 

elementos de prova, incluindo as provas testemunhais e as provas médica, donde 

resultavam a evidência de que havia fortes razões para crer que Arlindo Teixeira 

teria agido ao abrigo da Legítima Defesa; 

118. Por outro lado, os membros do grupo de trabalho, todos, estavam convictos de que 

era inadmissível, num Estado de Direito Democrático, que o Supremo Tribunal 

pudesse ser tão ARBITRÁRIO ao ponto de recusar levar em linha de conta os factos 

e as provas constantes dos Autos; - É que, há situações que não necessitam de um 

JURISTA ou de um  ADVOGADO  ou de um  JUIZ para que, qualquer homem com 

algum experiência na vida, possa compreender e alcançar com, fundada convicção, 

qual a solução mais justa e equitativa para se decidir um determinado caso concreto; 

119. Assim, logo naquela ocasião, ficou traçada a seguinte estratégia de Defesa: 

1) Dever ser interposto uma Reclamação junto do STJ, contra o Acórdão Nº 

57/2016 de 02 de Agosto, protestando contra a manutenção de Arlindo 

Teixeira na prisão; 
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2) Dever aguardar no máximo durante 6 meses para o STJ decidir a 

Reclamação, mesmo sabendo que o prazo legal não deveria ultrapassar os 30 

dias de lei; 

3) Se o STJ não decidisse a Reclamação dentro de 6 meses (até finais de Janeiro 

de 2017), a Defesa de Arlindo Teixeira deveria entregar um Requerimento 

com conhecimento de todos os Venerandos Juízes Conselheiro do STJ, 

suplicando, de joelhos no chão, por uma decisão da Reclamação; 

4) Caso o Requerimento não surtisse efeito, dever-se-ia interpor um Recurso 

Especial de HABEAS  CORPUS; 

5) Caso o Habeas Corpus não produzisse efeito, dever-se-ia recorrer para o 

TRIBUNAL  CONSTITUCIONAL, mediante um Recurso Especial de 

AMPARO CONSTITUCIONAL; 

6) Se o Tribunal Constitucional não decidisse o Amparo dentro de um prazo de 

2 meses, era necessário despoletar uma Grande Campanha de Denuncia 

Pública, onde se incluía as Embaixadas e as Organizações Internacionais, 

como é o caso de Transparência Internacional, com sede em Berlim – 

Alemanha, através do seu Capítulo localizado em Lisboa; 

7) Porque os principais promotores do Grupo de Trabalho já não nutriam grande 

esperanças nas Instituições Judiciais nacionais, ( Procuradoria Geral da 

República, Conselho Superior da Magistratura Judicial, Deputados Nacionais 

e Governo), foi decidido estabelecer contatos com (i) Presidência da 

República; (ii) Provedor de Justiça; (iii) Embaixada de França porque 

Arlindo Teixeira é cidadão de nacionalidade Francesa; (iv) Embaixada dos 

Estados Unidos da América e (v) Sistema de Nações Unidas com sede na 
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cidade da Praia, (vi) Todos os órgãos de comunicação social nacionais e 

internacionais que fosse possível 

120. Essas acções foram planeadas e realizadas, na convicção de a “Justiça não pode ser 

um Quintal de Determinados Juízes”, até porque nos termos do Artigo 210º da 

Constituição da República, “A Justiça é realizada no nome e representação do 

POVO”, não sendo um espaço para cada Juiz vir exercitar os seus Caprichos Pessoas 

ou Arbitrariedades Pessoais; 

Requerimento de Prova Nº9 

Documentos: 

Acórdão do STJ Nº 57/2016 de Julho de 2016 

Testemunhas: 

Rogério Reis; 

Helder Salomão 

Jerónimo Lopes 

Manuel Lima; 

 

HONRA  E  GLÓRIA  AO  TRIBUNAL   CONSTITUCIONAL 

Jurisprudência do Tribunal Constitucional de Cabo Verde 

121. Aliás, essa convicção nutrida por cada um dos integrantes do Grupo de Trabalho de 

que a JUSTIÇA pode e deve ser avaliada por todos os integrantes do POVO, viria a 

ser confirmada pela Decisão do TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, que mandou 
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libertar Arlindo Teixeira, quando se fez constar no  Acórdão Constitucional Nº 

8/2018 de Abril, o seguinte: 

“ ..., ... as Decisões Judiciais tomadas ao abrigo do Princípio da Livre Apreciação da 

Prova Pelos Tribunais, por decorrerem do íntimo das convicções criadas pelos juízes, 

são insindicáveis, não é constitucionalmente conforme. ..., .... , “O Tribunal 

Constitucional rejeita qualquer perspetiva com base na qual a determinação da 

dúvida que constitui pressuposto de decisão favorável ao arguido seja uma questão 

meramente subjetiva que, dependa, ao abrigo do princípio processual penal da livre 

apreciação da prova, exclusivamente de critérios interiores do próprio juiz, de onde 

resultaria uma consequência de insindicabilidade”. Haverá sempre elementos 

objetiváveis que criam critérios abstratos que permitem o controlo externo desses 

atos, .., ..  (Ibid., para. 4.4.) 

122. Ou seja, não basta os Juízes decidirem como bem entenderem para as suas decisões 

serem válida, posto que, as suas decisões devem basear em critérios 

OBJECTIVAVEIS, critérios esses que devem ser compreendidos pelo POVO, de 

forma objectiva;  

123.  No caso concreto, como nem os advogados nem as pessoas do POVO 

compreendiam a manutenção de Arlindo Teixeira na cadeia, uma ponta de 

indignação começou a brotar, até porque se tratava de um emigrante que tinha 

vindo passar umas semana de férias em Cabo Verde, e que foi agredido a traição por 

outra pessoa que o teria confundido com “Djak de Sabina, tendo-lhe provocado 

várias lesões incapacitantes, antes de empreender um terceiro ataque a Soco no 

Rosto contra Arlindo Teixeira, tendo este se defendido, agindo num quadro de 

Legítima Defesa, para depois, o pobre coitado ser condenado a 11 anos de prisão; 

124. Ou será que os supostos Ofendidos, por ocuparem os Altos Cargos de Venerandos 

Juízes do Supremo Tribunal de Justiça pensam que as suas decisões não são 

controláveis pelo POVO???  
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125. Por outro lado, reportando-se ao caso concreto de Arlindo Teixeira, em sede do 

Recurso de Amparo Constitucional já decidido, versando sobre a questão da 

INEXIGIBILIDADE de outro comportamento por parte de Arlindo Teixeira, ...., ....  

Ø O Venerando Juiz Constitucional PROFESSOR DOUTOR PINA 

DELGADO, em conjunto com o Venerando Juiz Presidente do Tribunal 

Constitucional, Meritíssimo DR. JOÃO PINTO SEMEDO,  fizeram constar 

da folha 54 à 61 do Acórdão Nº 8/2018 de 26 de Abril de 2018, proferido no 

âmbito do Recurso de Amparo Nº 03/2017, através do qual o Tribunal 

Constitucional determinou a soltura de Arlindo Teixeira, o seguinte: 

Pode-se até esquecer que há um direito, liberdade e garantia à auto-defesa 

(Legítima Defesa)  porque aparece escondido num preceito fora do título segundo 

da parte segunda da Carta Magna da República epigrafado de “direito de 

resistência”. O qual decorre da seguinte fórmula: “é reconhecido a todos os 

cidadãos o direito de não obedecer a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, 

liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão ilícita, quando 

não seja possível recorrer à autoridade pública”.  

..., ...  

O primeiro é o tradicional e clássico direito de resistência, cujas origens 

remontam à antiguidade, representado pelo célebre diálogo soflociano entre o Rei 

Creonte e Antígona na parte em que esta perguntada pelo primeiro se “te atreveste 

a desobedecer (…)?” a determinação para não dar uma sepultura ao irmão morto, 

responde que “essas leis não são as ditadas entre os homens pela Justiça, ..., ...; e 

não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até 

a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis; não é de 

hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem (…) e não 

seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me arriscaria a ser 

punida pelos deuses por violá-las” (510 e ss, p. 214).  
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..., .... Por conseguinte, o que consta da sua segunda parte é, na verdade, a 

enunciação de outro direito a si germano, mas diferente no seu foco. É o que se 

representa pelo segmento, em parte comum, em parte autónomo, conforme o qual 

“É reconhecido a todos os cidadãos o direito (…) de repelir pela força qualquer 

agressão ilícita, quando não seja possível recorrer à autoridade pública”. 

Portanto, à pessoa são reconhecidas posições jurídicas que lhe habilitam a agir no 

sentido de proteger os seus direitos, liberdades e garantias, nomeadamente vida, 

integridade pessoal, liberdades, privacidade e outros que estejam a ser 

ilicitamente afetados, independentemente da natureza e qualidade do seu autor.   

Naturalmente, está-se perante um meio de autotutela de direitos, mas também 

trata-se, na mesma linha daquilo que se registou a respeito do direito de 

resistência, de um verdadeiro direito subjetivo, que abarca posições jurídicas 

essenciais do ser humano com natureza de direito, liberdade e garantia, 

caraterística que, mais uma vez, resulta do próprio preceito e da indicação que o 

legislador constituinte transmite ao ancorar-se no segmento “É reconhecido a 

todos os cidadãos o direito de (…) repelir pela força qualquer agressão ilícita”, e 

com a linguagem liberal típica do reconhecimento que, em última instância, 

remete à teorização utilizada por John Locke. 

... , ... 

..., ... Não sem antes lembrar que o recorrente argumenta que o Tribunal recorrido 

confirmou decisão de manutenção de medida de coação de prisão preventiva,  a 

mais gravosa e a mais restritiva de direitos, sem que estivesse preenchido um dos 

pressupostos constitucionais – já que estava afastado o dolo e presente uma 

excludente de ilicitude – em particular com os desdobramentos decorrente dos 

artigos 290 e 261 no seu número 3. Como alega, resultaria óbvio para 

qualquer observador que o Senhor Arlindo Teixeira agiu num 

quadro de legítima defesa, que, à luz da lei criminal, para a qual 
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se remete, é uma das causas de exclusão da ilicitude ou de 

desculpa, conforme explicitado pelos artigos 35, 36 e 41 do 

respetivo instrumento codificador, o Código Penal.  

..., ....Nesta conformidade, os órgãos judiciais pátrios ficam obrigados a 

considerar em qualquer operação de aplicação do Direito ao caso concreto, atos 

que lhe são próprios, os direitos, liberdades e garantias das pessoas, quando as 

normas que aplicam estejam diretamente conexas com eles, como era o caso, 

pelos motivos já desenvolvidos. 

Citação de Excerto Acórdão Constitucional Nº 8/2018 de 26 de Abril de 2018, Proferido no 

âmbito do Recurso de Amparo Nº 03/2017, 

126. Graças ao Acórdão Nº8/2018 do Tribunal Constitucional, a situação que era clara, 

desde o início, ficou oficialmente esclarecida, acima de qualquer dúvida; 

127. É certo que poucos Juristas conseguem atingir a excelência do pensamento jurídico 

do Professor Doutor Pina Delgado, porém, o que ficou magistralmente vertido no 

Acórdão Nº 8/2018 não difere do pensamento e convicção das Pessoas de Boa 

Consciência que desde o início estranhavam a manutenção de Arlindo Teixeira na 

prisão; 

128. Aliás, a comoção pública foi geral, com algumas pessoas a chorar, dentro da Sala de 

Audiências do Tribunal Constitucional, depois do Venerando Juiz Presidente do 

Tribunal Constitucional, Dr. João Pinto Semedo ter terminado de anunciar a sua 

posição e que fez vencimento ao lado do Professor Doutor Pina Delgado, tendo os 

seguintes cidadãos reagido de forma muito emotiva e expressiva com a decisão do 

Tribunal Constitucional: 

1) Sra. Orquídia Livramento Guerry que tinha vindo de Boa Vista para assistir 

o julgamento no Tribunal Constitucional, eu estava seguindo o caso desde o 

Julgamento acorrido em Santo Antão; 
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2) Sr. Manuel Lima, que era a testemunha que tinha assistido os factos quando 

ocorreram a 31 de Julho de 2015, em Caibros; 

3) Sra. Dra. Manuela Santos Lima, sobrinha do Sr. Arlindo Teixeira, médica na 

Ilha do Sal que se deslocou ao Tribunal Constitucional para assistir o 

Julgamento do Amparo Constitucional Nº 03/207; 

129. No que se reporta à reacção do Acusado Amadeu Oliveira, é de não se ter vergonha 

e confessar que chorou também, do alívio que sentida em saber que o Sr. Arlindo 

Teixeira, finalmente, iria ser libertado, depois de 2 anos, 8 meses e 26 dias de uma 

prisão Ilegal, Inconstitucional e IMORAL; 

Reacções essas que foram testemunhadas e podem ser descritas  pelos Senhores: 

i. Dr. Casimiro de Pina, Jurista de Reconhecido Mérito que desde a primeira hora 

opinou, e depois produziu um Parecer Jurídico declarando como crime dolosos 

as acções e omissões dos Venerandos Juízes Conselheiros da Secção Criminal do 

STJ 

ii. Dr. Vieira Lopes, que estava presente, tendo em conta que ele foi sempre um dos 

grande mentores dessa Luta em Prol de uma melhor Justiça 

iii. Dr. Daniel Almeida, jornalista de investigação, que se encontrava presente, em 

virtude de estar a seguir o processo havia muito tempo, até porque vai ajudar na 

elaboração e publicação de um Livro sobre o caso do Sr. Arlindo Teixeira,  

130. Só que, a Libertação de Arlindo Teixeira, viria a acontecer no dia 26 de Abril de 

2018; Mas, naquela ocasião, Agosto de 2016, a Secção Criminal do STJ manteve o Sr. 

Arlindo Teixeira em prisão preventiva, mesmo sendo evidente que a Legislação 

Aplicável indicava no sentido de ser obrigatória a sua libertação; 

 

CONDENAÇÃO A 11 ANOS DE PRISÃO 
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131. Estando o Sr. Arlindo Teixeira em prisão preventiva, em Junho de 2016, foi realizado 

o Julgamento, tendo o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado condenado o Sr. Arlindo a 11 

anos de prisão efectiva; 

132. Em sede de julgamento, o Sr. Arlindo Teixeira foi assistido pelo Advogado Dr. 

Daniel Ferrer Lopes, que terá ficado literalmente em estado de choque, quando se 

inteirou do conteúdo e dos falsos fundamentos da Sentença; 

133. Por que a sentença condenatória foi fruto de uma tremenda Fraude Processual, com 

Inserção de Falsidades no processo, a Defesa teve de Recorrer para o Supremo 

Tribunal de Justiça, - Recurso Nº 185/2016 de Agosto de 2016; 

134. Aquando da elaboração do Recurso, o Dr. Daniel Ferrer Lopes nutria uma forte 

esperança no Supremo Tribunal de Justiça, dizendo e repetindo várias vezes que 

haviam Duas Falsidades na Sentença de fácil comprovação, pelo que o Supremo 

Tribunal teria de, necessariamente, reconhecer tais falsidades e, em consequência, 

decidiria no sentido de libertar o Sr. Arlindo Teixeira, mediante um Acórdão de 

absolvição; 

135. Assim, o Recurso foi elaborado pelo Acusado Amadeu Oliveira que foi recebendo 

subsídios e achegas do seu colega Dr. Daniel Ferrer Lopes, sendo burilado, 

corrigido e ultimado pela Advogada Estagiária, Dra. Suellen Rodeia que o 

subscreveu; 

136. Na verdade, tal como o Dr. Daniel Ferre Lopes previa, o Supremo Tribunal acabou 

por desmontar os falsos fundamentos da Sentença, declarando que: 

i) O Juiz Afonso Lima Delgado teria colocado na boca de uma testemunha afirmações 

que esta nunca tinha feito, de modo a fazer crer que Arlindo Teixeira teria afirmado 

que “iria dar uma amerda ao Autelindo que ele não veria o sol no dia 

seguinte”, como se Arlindo Teixeira já teria ameaçado o falecido, antes mesmo do 

ferimento; -  O que era redondamente falso !!! 
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ii) Como também deu por provado que a pessoa que faleceu tinha desencadeado um 

terceiro ataque a soco, contra o o Sr. Arlindo Teixeira, no preciso instante que em 

aquele viria a se ferir; 

137. ..., ... Entretanto, contudo, todavia, ....,  o que o Dr. Daniel Ferrer Lopes não 

conseguiu prever era que, depois de desmontar as falsidades inseridas pelo Juiz 

Afonso Lima Delgado, os próprios Juízes Conselheiros da Secção Criminal do 

Supremo Tribunal de Justiça se deleitariam a introduzir novas falsidades no 

processo, sobre aspectos e factos que nunca tinham sido discutidos no processo, pelo 

que, quando leu a decisão vertido no Acórdão Nº 46/2016, somente teve animo para 

exclamar: “Aldrabices, tudo isso não passa de uma grande Aldrabice”; 

138. Com efeito, as  Fraudes Processuais, Inserção de Falsidades, Denegação de Justiça, 

Actos Inúteis e juridicamente Inexistentes, foram tantos e tamanhos que vamos 

precisar de mais 100 (Cem) páginas para descrever somente os mais relevantes, 

como se demonstrará mais a frente; 

139. Sendo assim, a partir do mês de Agosto de 2016, ficaram pendentes, Junto da Secção 

Crime do Supremo Tribunal, 2 (dois) Recursos, a saber: 

1) Recurso Nº 58/2016 de Fevereiro de 2016, referente à Reexame dos 

Pressupostos da Prisão Preventiva, Com Reclamação contra o 

Acórdão Nº 57/2016 pendente desde Agosto de 2016; 

2) Recurso Nº 185/2016 de Agosto de 2016, referente à Sentença 

Condenatória a 11 anos de prisão. 

. 

 

Aflição e Desespero do Sr. Arlindo Teixeira 

140. Na altura da Quadra Festiva do Natal e Final do Ano, ou seja, entre Dezembro  de 

2016 e Janeiro de 2017, os familiares e próprio Sr. Arlindo Teixeira começaram a 
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questionar o Advogado Amadeu Oliveira pela situação da demora do STJ em 

decidir o Recurso Nº 58/2016 referente à prisão preventiva, visto que, por força de 

Lei, quando existe arguidos presos, o STJ deve decidir os recursos num prazo de 30 

dias, e a Reclamação contra o Acórdão Nº 57/2016 tinha sido interposto desde 

Agosto de 2016; 

141. Essa pressão foi de molde a perturbar o Acusado Amadeu Oliveira, até porque era 

evidente que o Sr. Arlindo Teixeira já se encontrava a beira da ruptura emocional, ao 

ponto de estar a falar em suicídio; 

142. É que, em Dezembro de 2016 já o Sr. Arlindo tinha cumprido 1 Ano e 6 meses de 

Prisão ilegal, encontrava-se adoentado, moralmente desfeito, desgostoso e arrasado 

pela situação de injustiça a que estava sendo sujeito; 

143. O próprio Sr. Arlindo Teixeira e os seus familiares em França, começaram a 

questionar outras formas de atuação por parte do Advogado, incluindo o 

Recurso à Embaixada de França, por forma a sensibilizar o STJ a decidir o 

Recurso Nº 58/2016 em tempo mais breve, já que o prazo de decisão legal já 

havia mais do que octuplicado; 

144. Então, em desespero de causa: 

1. No dia 26 de Janeiro de 2017,  

2. O Acusado Amadeu Oliveira,  

3. Estando a viver um clima de extrema pressão dos familiares, amigos e do 

próprio Sr. Arlindo Teixeira que não paravam de interpelar o Acusado 

Amadeu Oliveira sobre uma previsão do prazo em que o STJ iria decidir a 

Reclamação sobre o Acórdão Nº 57/2016, 

4. Vivendo a angustia de ver o Sr. Arlindo Teixeira encarcerado na cadeia, a 

beira de uma ruptura emocional,  debilitado devido às lesões que sofrera, e a 

manifestar ideias de cometer suicídio; 
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5. E porque também estava pessoalmente convicto de que o procedimento de 

Denegação de Justiça parte dos Venerandos Juízes da Secção Criminal do 

STJ era manifestamente ilegal, inconstitucional e imoral, por quintuplicar e 

até sextuplicar os prazos legais de decisão; 

6. Estando com alguns remorsos por não ter deixado os familiares do Sr. 

Arlindo Teixeira pagar os 4.000.000$00 que os representantes do familiares 

do falecido estavam a pedir; 

Então, em desespero de causa, o Advogado Amadeu Oliveira decidiu: 

i. Escrever um requerimento colectivo, dirigido a cada um dos Venerandos 

Juízes Conselheiros da Secção Criminal do STJ,  

ii. Procedeu a entrega de tal Requerimento na Secretaria do Supremo Tribunal de 

Justiça, de forma oficial e com registo de entrada nos Livros da praxe; 

iii. Remetendo tal requerimento a cada um dos Venerandos Juízes, de forma 

individual, e nominalmente, de modo a assegurar que cada um receberia e leria 

o requerimento, como forma de lhes consciencializar pelos prejuízos morais, 

físicos e humanos que estavam provocando na pessoa do Sr. Arlindo Teixeira, 

com aquela demora em decidir de forma válida o Recurso Nº 58/2016; 

iv. Posto que era evidente que Arlindo Teixeira estava preso por um facto que não 

admitia a Prisão Preventiva; 

v. Solicitando ao STJ que decidisse a Reclamação sem se esquivar da questão 

fundamental que seria a alegada Legítima Defesa;  

145. Para se ter uma ideia do conteúdo do referido requerimento, convinha transcrever o 

excerto justificador que rezava o seguinte: 

... O Recorrente ARLINDO TEIXEIRA, representado pelo Defensor Oficioso Amadeu 

Oliveira, vem,	por	meio	desta,	expor	e	solicitar	o	seguinte: 

Venerando Juiz Conselheiro,   
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Antes de mais, o signatário confessa que decidiu endereçar-vos esta exposição, em virtude de 

estar a vivenciar um dos maiores actos de INJUSTIÇA que alguma vez aconteceu em 

Cabo Verde, protagonizada pelo Juiz colocado no Tribunal de Ribeira Grande de 

Santo Antão, Dr. Afonso Lima Delgado, sem que o Injustiçado tenha encontrado 

uma reacção atempada das autoridades judiciais; 

Essa situação de Injustiça foi agravada pelo Acórdão nº 57/2016, proferido pela 

Secção Criminal do STJ, no âmbito do Recurso Nº 58/2016, referente ao reexame dos 

pressupostos da Prisão Preventiva de que o arguido vem estando sujeito desde Agosto de 

2015.  

Assim, visando somente conferir alguma celeridade no que se reporta à necessidade 

do STJ suprimir as Omissões e Nulidades do referido Acórdão Nº 57/2016, (sem 

nenhuma pretensão de influenciar o sentido da decisão material), o signatário sentiu-

se forçado a vos endereçar esta petição, posto que: 

i) Estribado nos disposto no Artigo 263º do CPP que estatui um prazo máximo de 30 

dias para que o STJ se pronuncie sobre os recursos; 

ii) Sendo certo que, pese embora o STJ já se ter proferido o Acórdão Nº 57/2016, porém, 

sendo evidente que tratou-se de um Acórdão Omisso sobre os aspectos 

fundamentais e decisivos, portanto, padecendo de Nulidade; 

iii) Sendo certo que os Factos e o Direito aplicável ao caso concreto são de uma 

simplicidade quase surpreendente, tratando-se de um processo extremamente fácil de 

analisar e decidir.  

iv) Na esperança de que os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ comungam da ideia de 

que a “Justiça só será justa se for realizada em tempo oportuno”, sem excessiva dilação 

da decisão sobre os aspectos fundamentais em causa; 

v) Constatando que o Venerando Juiz Conselheiro, Dr. Benfeito Mosso Ramos ao lado 

dos Juízes Conselheiros, Dra. Fátima Coronel e Dra. Sara Boal  e, são os Juízes 

decisores do processo; 
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O signatário decidiu remeter-vos essa petição, de forma individualizada, a cada um dos 

referidos Juízes Conselheiros do STJ, rogando urgente correcção e rectificação do Acórdão Nº 

57/2016, suprimindo a patente Omissão e a Nulidade do que o referido Acórdão padece, pela 

seguinte ordem de razões: 

..., .... 

 

 

Má  Reacção dos Venerandos Conselheiros 

146. O aludido requerimento foi elaborado de forma: 

Ø Absolutamente correcta; 

Ø Com uma linguagem técnica e jurídica; 

Ø Foi entregue na Secretaria do STJ,  no dia 26 de Janeiro de 2017, de forma 

oficial; 

Ø Tendo o Acusado Amadeu Oliveira, ido à Secretaria do STJ, uns 15 ou 20 dias 

depois, ou seja meados de Fevereiro de 2017, para ver se já havia alguma 

decisão, a respeito; 

Ø Infelizmente, foi informado pelos funcionários da Secretaria (Sr. Zeca e Sra. 

Batalha) que “os Venerandos Juízes Conselheiros não tinham gostado daquele 

requerimento, que aquele não era forma de se dirigir ao Supremo, e que achavam 

que o Advogado estava usando métodos  “ilegais” para tentar convencer o 

Supremo a tomar uma decisão a seu favor, fazendo uso dos seus respectivos 

nomes próprios nos requerimentos, como forma de exercer uma pressão 

ilícita sobre eles; 

147. Perante essa posição dos Venerandos Juízes do STJ, exprimida no início de Fevereiro 

de 2017, o Advogado Amadeu Oliveira replicou que não era nenhum aldrabão, nem 

manhoso, e que simplesmente desejava ter uma decisão válida dentro do prazo de 
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30 dias como estabelecido na lei, e que já tinha passado cerca de 1 ano, sem uma 

decisão válida, pelo que ele é que não aceitava que os Venerandos Juízes 

Conselheiros o tratassem como se fosse um aldrabão ou manhoso; 

148. Mais o Advogado acrescentou que deveriam estar mais preocupados em decidir de 

acordo com a Constituição e a Lei, não deixando inocentes na cadeia, em vez de 

estarem tão preocupados com os seus nomes, aliás, com aquela atitude 

demonstravam ser uma Corja de Juízes de Má Consciência e de Péssima 

Deformação Profissional que supunham que os seus nomes eram mais importantes 

do que a Liberdade e a saúde do Sr. Arlindo Teixeira que só estava ainda na cadeia 

pelo descaso e abuso de poder desses mesmos Juízes que recusavam observar o que 

estava bem estatuído na lei; 

149. Mais o Acusado Amadeu Oliveira deixou claro que, independentemente dos 

Venerandos Juízes terem gostado ou não daquele requerimento, a verdade é que 

nunca mais poderiam desculpar dizendo que não tinham sido alertados sobre as 

Fraudes cometidas pelo Juiz Afonso Delgado que era um criminoso que só ainda não tinha 

sido preso, por beneficiar de um descarada protecção dos Sistema Judicial Implantado em 

Cabo Verde, nomeadamente, da Procuradoria da República e do Conselho Superior da 

Magistratura Judicial, desde do tempo em que o CSMJ era presidida pela Dra. Teresa Évora 

como agora no tempo do Dr. Bernardino Delgado; 

150. Era público e notório que havia anos que alguns advogados andavam a pedir a 

Prisão do Juiz Afonso Lima Delgado, porém, em vão, como tinha sido noticiado pelo 

Jornal A SEMANA, na sua edição de 13 de Maio de 2016, num apontamento 

jornalístico sob o título “Juristas Pedem Imediata Detenção e Suspensão do Juiz 

Afonso Delgado”; 

151. Ademais, todos os operadores da Justiça conheciam bem a fama e a forma de actuar 

do Juiz Afonso Lima Delgado, não só pelos artigos de jornais, como também graça 

ao Relatório da Inspecção Judicial, realizada pelo Inspector Superior, Dr. Jaime 

Miranda, datado de 15 de Abril de 2014, onde se fez constar o seguinte: 
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i. Fraco Desempenho; 

ii. Frequentes queixas apresentadas pelos cidadãos devido ao facto do Juiz Afonso 

Lima Delgado se dedicar em demasia à actividade agropecuária em 

detrimento do seu desempenho profissional; 

iii. Situação caótica do Tribunal, com dezenas de sentenças inexistentes, porque o 

Juiz sequer elaborava algumas sentenças por escrito; 

iv. Violação do Artigo 31º do Código Penal, prejudicando gravemente os 

arguidos, condenando-os a penas mais pesadas do que a 

lei permite, designadamente, no processo Ordinário Nº 45/2012; 

v. Em dois anos inteiros, o Juiz Afonso Lima Delgado tinha levado até ao fim 

somente um único processo cível, que, segundo a inspeção, não tinha 

nenhuma complexidade técnica, pois, de contrário, ficaria lá para as calendas 

gregas; 

vi. Que esse mesmo Juiz Afonso Lima Delgado tinha sido sujeito á uma acção 

Inspectiva em 2011, altura em que já era visível as suas insuficiências, e que 

de 2011 até 2014, o seu desempenho mantinha-se; 

vii. A Inspeção acaba alertando que: “O Magistrado inspeccionado, desde que 

assumiu o exercício da Judicatura em Santo Antão, em 30 de Maio de 2009, 

não tem sido parte da solução, mas sim, parte do problema dos tribunais 

existentes em Santo Antão”; 

viii. Para terminar, a Inspecção recomendava ao CSMJ que “providenciasse uma 

solução, o mais rápido possível para o problema” ; 

152. Pelo exposto, o Requerimento que o Acusado Amadeu Oliveira tinha como objectivo 

alertar as autoridades competentes (no caso era o STJ) pela real situação de Injustiça 

que o Acórdão Nº 57/2016 representava, pelo que urgia uma Decisão sobre a 
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Reclamação, que tinha sido interposto desde Agosto de 2016, como também urgia 

decidir o Recurso do Sr. Gilson Veiga que se encontrava na mesma situação, ambos 

presos na cadeia de Ponta do Sol, por decisões proferidas pelo Juiz Afonso Lima 

Delgado, sem que o Supremo Tribunal dignasse decidir os respectivos recursos 

dentro do Prazo legal; 

 

 

Reacção do Juiz Benfeitos Mosso Ramos a Esse  Requerimento 

 

153. Infelizmente, parece que em vez de sensibilizar os Venerandos Juízes Conselheiros 

no sentido de decidirem a Reclamação dentro do prazo, o Requerimento de 26 de 

Janeiro de 2017 produziu um efeito ao contrário, incrementando ainda mais a 

delonga dos Venerandos Juízes Conselheiros, que nunca mais dignaram decidir a 

Reclamação; 

154. Ora, torna-se necessário repetir que esse requerimento dirigido a cada um dos 

Venerandos Juízes Conselheiro da Secção Criminal do STJ, foi: 

I. Entregue na secretaria do Supremo Tribunal de Justiça, e não na residência 

ou em mão de nenhum dos Venerandos Juízes Conselheiros, de modo a ficar 

registo oficial da entrega, pelo que não foi nada feito em segredo ou com 

dissimulação; 

II. O Acusado Amadeu Oliveira deixou cada um dos outros Venerandos Juízes 

Conselheiros tomar conhecimento, no próprio corpo do requerimento, que 

também se estava dando conhecimento do requerimento aos demais 

Venerandos Juízes Conselheiros; 

III. Posteriormente, o Acusado Amadeu Oliveira teve o cuidado de dar 

conhecimento da entrega desse Requerimento ao TRIBUNAL  

CONSTITUCIONAL, como prova de que o Acusado Amadeu Oliveira, na 

sua qualidade de Advogado, estava esforçando e estava diligenciando, de 
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todas as formas possíveis e impossíveis, para tentar conseguir uma decisão 

legal, firme, fundamentada, justa e atempada, porém, em vão, porque os 

Venerandos Juízes Conselheiros do STJ não estavam minimamente dispostos 

a cumprir o que estava estatuído na lei e na Constituição da República; - Ver 

Ponto 5 da Página 2, do Acórdão Nº 8/2018 do Tribunal Constitucional. 

155. Entretanto, em vez dos Venerandos Juízes Conselheiros acolherem tal requerimento 

como um Acto de Desesperado de quem andava a procura de uma Migalha de 

justiça, ao invés, reagiram mal, sendo certo que, segundo informações transmitidas 

pela Secretaria do STJ, quem teria ficado mais desgostado foi o Dr. Benfeito Mosso 

Ramos, só porque o Requerimento foi Personalizado, remetido directamente para 

sua pessoa, com indicação do seu Nome, na qualidade de Juiz Conselheiro fazendo 

parte integrante do colectivo de Juízes que compunha a Secção Criminal do STJ; 

156. A partir daquela data – Fevereiro de 2017 – o Acusado Amadeu Oliveira ganhou a 

fundada convicção de que o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos não era 

um Magistrado de Boa Consciência,  

157. Passado algum tempo, o Suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos viria a 

assinar um artigo de jornal intitulado de “Carta Aberta ao Sr. Procurador-Geral da 

República,” publicado no Jornal Expresso das Ilhas, em formato papel na página 18 

da Edição Nº 829 de 18 de Outubro de 2017, e divulgado pela internet onde ficou 

plasmado o seguinte: 

Carta aberta ao Sr. Procurador-Geral da República 

Que o Dr. Amadeu Oliveira prove as suas acusações 

 

Como integrante do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de Cabo Verde, mesmo sem ter sido mandatado 

para o efeito, não poderia, de modo algum, deixar de tomar posição em relação às graves acusações que 

têm sido desferidas por estes dias contra esse Tribunal e os seus juízes, pelo Advogado Dr. Amadeu 

Oliveira. 

...., ... 
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Será uma autêntica catástrofe para a Justiça em Cabo Verde, para o futuro do nosso País, para a Terra 

em que os nossos filhos terão que viver, se nos acobardarmos e permitirmos que esse Advogado se 
imponha a todos nós pelo medo. 

..., ... 

Do mesmo modo, é preciso saber de que “aldrabice” estará a falar esse Advogado quando, com a sua 

inquestionável autoridade moral, aponta o seu dedo acusador aos Juízes do STJ.  

Mais do que isso: é importante que se conheça certos expedientes utilizados para ganhar causas 
que só não resultam em verdadeiras “aldrabices” porque os Juízes do STJ são pessoas de bem, 
honestas e de integridade moral.  

É o que proponho demonstrar e comprovar, se necessário for, perante qualquer instância ou au-
toridade. 

Vejamos então.  

Após a posse do novo colectivo do STJ, em Novembro de 2015, um dos primeiros processos que a 

Secção Criminal teve que julgar foi exactamente um recurso vindo de Santo Antão, a impugnação de 
uma prisão preventiva por indícios de crime de homicídio voluntário ocorrido na Zona de Caibros da 

Ribeira Grande, em que o arguido-recorrente era patrocinado pelo Dr. Amadeu Oliveira, que pugnava 

pela inocência e a imediata soltura do seu constituinte. 

Examinado o processo e os argumentos apresentados, a Secção Criminal do STJ decidiu pelo acórdão 
nº 57/2016 que a prisão preventiva tinha fundamento na lei e era de se manter, pelo que o recurso foi 
julgado improcedente.  

O recorrente, através do Advogado Dr. Amadeu Oliveira, suscitou a nulidade do acórdão, arguindo 

omissões e insistindo na sua imediata soltura. 

Até aqui está-se perante o exercício normal dos direitos processuais do Arguido.  

..., .... 

O que já não se pode admitir, por ser contrário à Lei, à Ética e à Moral, e a tudo aquilo que o próprio 
Dr. Amadeu Oliveira tem vindo a apregoar nas suas intervenções, é que se pretenda a todo o 
custo obter ganho de causa nos Tribunais, se necessário for, assediando, pressionando e inti-
midando os juízes que vão decidir.  
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Por isso, não é de se aceitar que, em paralelo ao exercício dos direitos processuais, o Advogado 
do arguido, esteja a escrever individualmente aos juízes suplicando “os seus bons ofícios” no 
sentido de se proferir uma decisão que lhe é favorável. 

É claro que, indiferente a tais súplicas, o STJ acabou por indeferir a reclamação deduzida e confir-
mar a sua decisão de manter esse arguido, repito, indiciado por crime de homicídio voluntário, em 
prisão preventiva, como é de lei, igual para todos! 

Ora, a partir daí o Dr. Amadeu Oliveira imbui-se de um ódio visceral pelo STJ que o leva a acusar os seus 

juízes de “aldrabice”, “só para manter um pobre coitado na cadeia”, como aconteceu no último debate 

televisivo sobre o “Estado da Justiça”. 

Razão para se lhe perguntar: de que “aldrabice” estará a falar? Será mesmo aldrabice dos Juízes 
do STJ? 

Sim, porque aldrabice no STJ só poderia acontecer, se se permitisse que os expedientes do Dr. 
Amadeu Oliveira conduzissem aos resultados por ele esperados, o que representaria, por certo, o 
colapso moral do Poder Judicial entre nós.  

...., ... 

Ninguém deve estar acima da lei em Cabo Verde! Nem os Juizes Conselheiros do STJ, nem o Dr. 

Amadeu Oliveira. 

Benfeito Mosso Ramos – Página 18 da Edição Nº 829 de 18 de Outubro de 2017,  do EXPRESSO  DAS ILHAS 

 

158. Qualquer incauto que ler tão brilhante texto, há de dizer que se trata de um 

excelente artigo, redigido de forma soberba, cheio de efeitos especiais, de modo a 

impressionar qualquer um, ...., ... porém, todavia, contudo ...., .... quando vamos ver 

o seu conteúdo mais de perto, concluiremos que tudo não passou de uma tentativa 

de tratar o Acusado Amadeu Oliveira como sendo um reles ALDRABÃO, 

chagando ao ponto de fazer constar do seu artigo as seguintes frases, 

verdadeiramente assassinas:  

“... Mais do que isso: é importante que se conheça certos 

expedientes utilizados para ganhar causas que só não resultam em 
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verdadeiras “aldrabices” porque os Juízes do STJ são pessoas de 
bem, honestas e de integridade moral.  

Sim, porque aldrabice no STJ só poderia acontecer, se se 
permitisse que os expedientes do Dr. Amadeu Oliveira 
conduzissem aos resultados por ele esperados, o que 
representaria, por certo, o colapso moral do Poder Judicial entre 
nós.  

 

159. Depois de ler este excerto da autoria do suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso 

Ramos não restará duvidas que caberá ao Acusado Amadeu Oliveira demonstrar 

quem será o verdadeira ALDRABÃO  e quem poderá ser um mero 

ALDRABAÕZECO que anda a conduzir o Poder Judicial para um nível de 

degradação técnica e moral tão baixo que nunca dantes visto em Cabo Verde, nem 

antes, nem depois da Independência; 

160. Entretanto, para início de demonstração da falta de razoabilidade do suposto 

Ofendido, Dr. Benfeito Mosso Ramos, bastará dizer que ao contrário do ele veio a 

público fazer, descrevendo o Requerimento Personalizado remetido pelo Acusado 

Amadeu Oliveira como sendo um acto de “Aldrabice”, ao invés, o Tribunal 

Constitucional viria a considerar tal Requerimento Personalizado como um esforço 

do Acusado Amadeu Oliveira no sentido de tentar conseguir que o Supremo 

Tribunal de Justiça realizasse a Justiça, como era de lei, - Ver Ponto 5 da Página 2, 

do Acórdão Nº 8/2018 do Tribunal Constitucional, que mandou libertar o Sr. 

Arlindo Teixeira – Pelo que, só por isso já se vê (i) a falsidade, (ii) a falta de 

moralidade e (iii) a ausência de ética subjacente ao referido artigo de jornal subscrito 

pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos; 

161. Com efeito, apraz perguntar: Com que base o Dr. Benfeito Mosso Ramos terá 

afirmado, que: 
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 “O que já não se pode admitir, por ser contrário à Lei, à Ética e à Moral, e a tudo aquilo 

que o próprio Dr. Amadeu Oliveira tem vindo a apregoar nas suas intervenções, é que se 
pretenda a todo o custo obter ganho de causa nos Tribunais, se necessário for, 
assediando, pressionando e intimidando os juízes que vão decidir. 

i. Será mesmo que o Requerimento que foi entregue na secretaria do STJ destinava a 

intimidar os  juízes???? – Qual foi a ameaça concreta que foi feita contra os Juízes para 

se sentirem intimidados????  

ii. Será mesmo que, naquela oportunidade, o Advogado queria o ganho da causa a todo o 

custo, ou será que era inquestionável que o Sr. Arlindo Teixeira deveria, por força de lei, 

ser colocado em liberdade, como viria a acontecer, por determinação do Tribunal 

Constitucional????  

iii. O que mais o Advogado poderia fazer, a não ser remeter requerimentos aos Juízes que 

tinham sob o seu poder, o dever de decidir os Recursos, sabendo que havia inocentes 

na cadeia a espera de um mero despacho dos Poderosos Magistrados???? 

iv. Como exigir que um Advogado que tivesse certeza da inocência de cidadãos, deixasse 

que estes ficassem presos, anos na cadeia, sem esboçar um gesto de Luta e Súplica 

perante quem tinha todo o Poder nas mãos???? 

162. Entretanto, este aludido Artigo de Jornal não seria nem o primeiro, nem o último 

que o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos haveria de escrever, sempre 

tentando ludibriar o POVO, diabolizando os outros, e elevando a si mesmo a 

categoria de Deus e Defensor Maior do Sistema Judicial e da Constituição; 

Vejamos: 

Dr. Benfeito Mosso Ramos 

 - Fazer Política em Vez  de Exercer Magistratura Judicial -  

163. Estando sob pressão do Sr. Arlindo Teixeira que se mantinha Preso Ilegalmente, 

frustrado porque o STJ não decidia os Recurso interpostos, o Acusado Amadeu 

Oliveira confessa que ficou mais frustrado e desiludido ainda quando, no dia 14 de 

Maio de 2017, começou a receber ligações telefónicas do Dr. Daniel Ferrer Lopes, do 
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Dr. Helder Salomão e do Dr. Rogério Reis,  alertando-lhe para o facto do Dr. 

Benfeito Mosso Ramos, Juiz Conselheiro que fazia parte integrante da Secção 

Criminal do Supremo Tribunal de Justiça, em vez de diligenciar para que o STJ 

decidisse em tempo legal, os Recursos pendentes, andava a politicar, fazendo 

política em artigos de jornais, como se descreve já de seguida: 

164. Verifica-se que, no final do dia 14 de Maio de 2017, foi publicado na internet, pelo 

site do jornal  A NAÇÃO online, que pode ser consultado pelo LINK: 

https://anacao.cv/isencao-vistos-luz-da-constituicao-demais-leis-da-republica/  - 

um artigo de opinião, subscrito pelo Venerando Dr. Benfeito Mosso Ramos, 

versando sobre uma questão política, relacionada com o anuncio do Sr. Primeiro 

Ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva, da intenção do Governo em isentar de visto de 

entrada à alguns estrangeiros de nacionalidade Europeia; 

165. Logo de seguida à publicação do seu aludido Artigo de Jornal, o Dr. Benfeito Mosso 

Ramos foi arrastado, como era previsível,  para uma-troca-de-artigos entre ele e 

alguns apoiantes do Dr. Ulisses Correia e Silva, como foi o caso do Sr. Embaixador 

Dr. Eurico Monteiro e do Ilustre Economista Dr. Victor Fidalgo, que contrariaram 

e demonstraram o quão superficial e falacioso eram as teses do defendidas pelo Dr. 

Benfeito Mosso Ramos, o que seguramente, terá provocado algum desprestígio para 

o Cargo de Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça; 

166. Acresce que, por outro lado, com a sua intervenção na comunicação social, o 

suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos estaria colocando em causa o 

Princípio de Separação de Poderes que nos diz que o Agentes do Poder Judicial não 

devem interferir ou condicionar as decisões do Poder Executivo, salvo em sede de 

impugnações judiciais, instauradas por quem tenha legitimidade e num quadro de 

processos judiciais, o que não era o caso; 

167. Nesta ordem de ideias, o Acusado Amadeu Oliveira ficou revoltado ainda mais com 

aquela situação, por saber que haviam inocentes na cadeia a espera de uma decisão 

da Secção Criminal do STJ, enquanto o Dr. Benfeito andava pelos jornais a fingir 
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defender a Constituição, Constituição essa que ele mesmo violava com frequência, 

como já tinha violado quando subscreveu os Acórdãos: 

1) Acórdão 165/2015 de 31 de Dezembro de 2015,  

2) Acórdão Nº 57/2016 de Julho-Agosto de 2016,  

Ø Ambos referentes a situação de Prisão Preventiva de Arlindo 

Teixeira;  

168. O suposto Ofendido, Dr. Benfeito Mosso Ramos, enquanto exercia as funções de Juiz 

Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, não deveria ter entrado nessa polémica 

política, ainda por cima quando ele mesmo não andava observando os ditames 

Constitucionais, como será demonstrativo o artigo de jornal que se segue, da autoria 

do Acusado Amadeu Oliveira: 

A  Insustentável  Incoerência do  Dr. Benfeito  

 “Não há nada mais prejudicial para um País, como os espertos serem considerados sábios” - Bismark 

1. O Dr. Benfeito Mosso Ramos, Venerando Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de 

Justiça, publicou, no Jornal “A Nação”, e divulgado na versão On Line, do dia 11 de Junho 

passado, um artigo intitulado de “Ainda a Isenção Unilateral de Visto”, no âmbito do qual 

o articulista referiu-se ao meu nome de uma forma negativa, pelo que sou forçado a repor a 

verdade, dizendo o seguinte em minha defesa: 

2. ..., 

3. Tratando de uma questão de interesse público nacional, na rúbrica “Análise da Semana”, 

do Jornal televisivo da noite do dia Domingo, 30 de Maio de 2017, o jornalista Marcos 

Rocha solicitou o meu comentário sobre a questão. No uso da palavra, discordei da tese 

abraçada pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos, dizendo que ele estava redondamente enganado, 

e que mesmo se ele estivesse certo (o que não era o caso) seria sempre a sua opinião 
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pessoal que, de modo algum, poderia ser confundido com uma eventual posicionamento do 

Supremo Tribunal de Justiça que ainda não fora chamado para se pronunciar e decidir sobre 

aquela matéria; 

4. No meu comentário televisivo, penso ter sido firme, porém, sem nunca comprometer o 

dever de correcção. Com efeito, em momento algum ataquei a honra, a dignidade, o 

carácter ou a vida pessoal do Dr. Benfeito, pessoa, aliás, que não conheço bem. Para que 

não hajam  dúvidas a respeito da forma e dos termos utilizados no meu comentário 

televisivo, bastará ir a internet e aceder ao link: 

 http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=47&id_cod=57652 , para que cada leitor possa 

tirar as suas próprias conclusões. 

5. Descontente por ver a sua opinião contrariada e colocada publicamente em cheque, vai daí, 

o Dr. Benfeito Mosso Ramos fez publicar o artigo acima referido, onde fez plasmar o 

seguinte:  

“Constatei com agrado que o meu texto foi, de um modo geral, bem acolhido. 

Entretanto, o Dr. Amadeu Oliveira entendeu por bem não só insurgir-se contra os 

argumentos por mim expendidos, o que seria normal no confronto de ideias, mas também 

investir-se contra a minha própria pessoa.” 

6. Entretanto, o mais interessante é ver a forma habilidosa como esse Venerando Juiz quer 

fazer-se passar por vítima, queixando-se, falsamente, que eu teria “investido” contra a sua 

própria pessoa”, o que, para além de seu uma tremenda inverdade, configura uma 

estratégia de vitimização de si próprio, ao mesmo tempo que deixa subjacente  a ideia de 

que eu sou um “analista” que ataca as pessoas em vez de apresentar argumentos e discutir 

ideias;  

7. ... 
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8. Por outro lado, para quem ler o artigo do Dr. Benfeito, fica na ilusão que ele só desejava 

ensinar o Governo a observar respeitar a Constituição, como se ele mesmo fosse, no 

exercício das suas funções de Magistrado Judicial, é um fervoroso e intransigente 

cumpridor dos ditames da Constituição da República,  - o que não corresponde à verdade, 

pois, muito pelo contrário, é possível demonstrar e provar que o Dr. Benfeito é um 

desabrido incumpridor da Lei Fundamental!!! 

9. Ora, um Magistrado Judicial que, no desempenho das suas funções, subscreve decisões 

manifestamente inconstitucionais e até criminosas, (i) não possui autoridade técnica, (ii) 

nem legitimidade cívica para vir colocar em causa as decisões e actos dos demais Órgãos 

de Soberania, como foi colocado em causa a iniciativa anunciada pelo Sr. Primeiro 

Ministro, no sentido de isentar os cidadãos europeus de vistos de entrada no nosso País. 

10. Com efeito, no seu desempenho como Magistrado, é possível demonstrar a pratica de (i) 

Omissões Graves, (ii) Denegação reiterada de Justiça, (iii) Inserção de Falsidade em 

Acórdão, (iv) Manipulação e arbitrariedades na valoração de provas, (v) Desrespeito de 

vários princípios fundamentais com consagração constitucional, (vi) donde já resultaram a 

manutenção em prisão de pobres coitados, fora do quadro legal em vigor, quando bastaria 

uma decisão justa e legal para que esses pais-de-filhos, que nem dinheiro possuem para 

pagar um advogado, fossem imediatamente libertados.  

11. Sendo assim, apraz-me perguntar: Onde residirá a coerência e a integridade cívica e 

profissional do Dr. Benfeito quando ele se deleita a escrever artigos de jornais, criticando e  

tecendo reparos contra actos do Governo, da Presidência da República e da Presidência da 

Assembleia Nacional,  por supostas falhas constitucionais, quando é possível provar que ele 

mesmo anda desprezando e descumprindo os ditames constitucionais que um dia ele jurou 

cumprir, mas que, na verdade, não anda a cumprir ???” 
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____________________________ 
Amadeu Fortes Oliveira 

  

169. Como se vê, quando o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos publicou o seu 

Artigo, a 14 de Maio de 2017, intitulado de “A Isenção de Vistos à Luz da Constituição e 

Demais Leis da República”, acabou por entrar numa troca de “galhardetes” nada 

recomendável para quem exerce o Alto Cargo de Venerando Juiz Conselheiro do 

Supremo Tribunal de Justiça, desprestigiando, assim, o cargo que ocupava; 

170. Entretanto, os inocentes continuavam presos na cadeia, aguardando e desesperando 

por uma decisão da Secção Criminal do STJ; 

 

DESESPERO   E   DESILUSÃO 

Aumento do Prazo de Prisão Preventiva para 24 meses 

171. Todavia, logo a seguir à publicação do referido artigo de jornal, distribuído pela 

internet (Dia 14 de Maio de 2017), meros 10 dias depois, aconteceu um outro facto 

extraordinário que, por ser profundamente INCONSTITUCIONAL, terá chocado 

não só o Advogado Amadeu Oliveira, como o Sr. Arlindo Teixeira, bem como todos 

os seus familiares e amigos, a um ponto tal que a Frustração se Degenerou em 

REVOLTA; 

172. Com efeito, a questão que mais exasperou o Advogado Amadeu Oliveira, foi tomar 

conhecimento que, em vez do STJ decidir a Reclamação interposta contra o Acórdão 

Nº 57/2016 proferido no âmbito do Recurso Nº 58/2016, o STJ resolveu, por um 

Despacho Individual da Veneranda Relatora, datado de 25 de Maio de 2017, elevar o 

prazo de prisão preventiva de Arlindo Teixeira para 24 meses, com a desculpa de 

que o processo era portador de tão grande complexidade  que seria necessário mais 

alguns meses para sua analise decisão, por parte do STJ; 

173. Ora, Arlindo Teixeira tinha sido foi preso no dia 31 de Agosto de 2015; 
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174. Analisando os factos constantes dos Autos, resultava claro que Arlindo Teixeira não tinha 

tido culpa no triste incidente que acabou por resultar na morte de uma outra pessoa, sendo 

evidente que havia fortes razões para crer que Arlindo terá agido ao abrigo de uma situação 

de Legítima Defesa ou outra causa de exclusão de ilicitude ou de culpa; 

175. Entretanto, volvidos (22) Vinte meses, (31 de Agosto de 2015 à 31 de Maio de 2017), 

Arlindo Teixeira continuava preso por um facto que não permite a Prisão Preventiva, posto 

que, à luz da Acusação ( Que é a peça processual que define o obejcto do processo), forçoso 

era concluir que, o quanto muito, Arlindo Teixeira teria agido em legítima defesa, depois de 

ter sido agredido a pedradas, de estar ferido com fractura de um cotovelo, uma entorse no 

joelho e depois do falecido ter encetado uma terceira agressão, desta feita, a soco; 

176. Sendo assim, sequer Arlindo Teixeira deveria estar sujeito ao regime de prisão preventiva; - 

Ora, se a sua sujeição à Prisão Preventiva já constituía uma violação da lei e da Constituição, 

muito pior ainda, foi a elevação do prazo de prisão preventiva para 24 meses, o que 

configurava ser uma dupla violação da lei e da Constituição; 

177. É certo que o Prazo Máximo de Prisão Preventiva previsto na alínea d) do Nº 1 do Artigo 

279º do CPP, não é absoluto, podendo o STJ prolongar esse prazo, porém, somente em casos 

e situações muito especiais, bem definidas e previstas na lei, não podendo o STJ prorrogar 

os prazos de prisão preventiva fora dos casos previstos no Código Processo Penal, rezando 

o Nº 2 do Artigo 279º do CPP o seguinte: 

Os prazos referidos no número antecedente poderão ser elevados, 

respectivamente, ...., ..... quando o processo tiver por objecto crime punível 

com pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 8 anos e se revelar de 

especial complexidade, devido, nomeadamente, ao número de arguidos ou de 

ofendidos ou ao carácter altamente organizado do crime.  

178. Só que no caso concreto, A Veneranda Juíza Relatora decidiu ignorar o que está estatuído na 

lei Processual Penal e passou a invocar outros fundamentos que nunca estiveram previsto 

na lei, para manter Arlindo Teixeira, inventando subterfúgios (imagina-se),  tais como: 

Ø A Extensão das alegações de recurso apresentadas pela sua Defesa; 

Ø E a diversidades das questões suscitadas nessas mesmas alegações; 
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NOTA-SE  MUITO BEM   

i) Nenhuma palavra sobre o número de arguidos que, neste processo, é um só;  

ii) Nenhuma palavra sobre o número de ofendidos que é, neste processo, um só;  

iii) Nem uma palavra sobre a possibilidade de ser um acto fruto do crime altamente 

organizado; 

179. Ou seja, em vez do Supremo Tribunal observar e respeitar estritamente o que dispõe o Nº 2 

do Artigo 279º do CPP, perante a iminência do prazo de Prisão Preventiva se expirar, 

passou a inventar outros fundamentos para manter o arguido preso, actuando contra o 

disposto na lei; -  Em direito penal não é possível, nem será aceitável que o STJ possa querer 

prejudicar um cidadão mediante interpretações estranhas, não sendo aceitável nem a 

analogia nem a interpretação extensiva para manter um cidadão preso contra os ditames 

expressos da lei vigente; 

180. Inexplicavelmente, a Secção Criminal do STJ recusava a pronunciar sobre o seu aspecto 

mais fundamental que era o facto de não ser admissível a aplicação da prisão preventiva 

quando houver fortes razões para crer que o arguido agiu numa situação de Legitima 

Defesa ou ao abrigo de uma outra causa de exclusão de culpa ou de exclusão de ilicitude; 

 

 

Reclamação da Defesa: 

181. Perante esse Despacho Individual da Relatora datado de 25 de Maio de 2017, a 

Defesa apresentou a sua Reclamação para Conferência de Juízes, protestando e 

impugnado essa elevação do prazo de Prisão Preventiva para 24 meses, pois, caso o 

STJ fosse diligente, teria decido os Recursos dentro do prazo legal, sem necessidade 

de proceder a elevação do prazo para 24 meses, posto que, tratava-se de Recursos de 

fácil decisão, sobre questões básicas do Direito Penal;  

182. Como principais argumentos da Reclamação, a DEFESA fez constar o seguinte:  
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i) Que, ao contrario do que o STF queria fazer crer,  tanto o Recurso de Reexame da 

Prisão Preventiva Nº 58/2016, como o Recurso Nº 185/2017 referente à 

Sentença Final, eram Recursos de fácil decisão, sendo certo que os factos 

essenciais sequer ultrapassam duas dezenas, pelo que qualquer Estudante de 

Direito poderia ter decido o Recurso em pouco tempo (um mês no máximo??!!!)  

ii) Que, por isso, o Despacho de elevação do prazo não se mostrava justificado, nem 

especialmente motivado, como era exigido pelo Nº 2 e 3 do Artigo 279º do CPP, 

pelo que afigurava-se inconstitucional por violar o Direito Fundamental à 

Liberdade do arguido, tal como recortados pelos Artigos 30º e 31º da 

Constituição;  

iii) Que em vez do STJ andar a proferir Despachos de Elevação do Prazo máximo de 

prisão preventiva, deveria era concentrar-se em decidir os Recursos, em tempo 

devido, como era sua obrigação legal, o que não estava acontecendo por inércia do 

STJ;  

183. Bem sabendo que os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção Crime do STJ não 

iriam dignar em decidir a Reclamação apresentada pela Defesa em tempo devido, o 

Acusado Amadeu Oliveira resolveu: 

Auscultar o grupo de trabalho que sempre tinham demonstrado interesse e 

curiosidade no processo do Sr. Arlindo Teixeira, designadamente: Dr. Vieira 

Lopes, Dr. Daniel Ferrer Lopes, Dr. Rogério Reis, Dr. Helder Salomão, Sr. 

Jerónimo Lopes, , contactos esses feitos pessoalmente e pelo telefone, no 

sentido de organizar um Movimento que denunciasse determinadas 

anomalias dentro do Sistema Judicial, donde terá nascido a ideia de se dar 

corpo ao Movimento Cívico designado por  “Transparência e Integridade 

Cabo Verde”; 

 

Da Criação do Movimento Cívico Informal designado por 

“Transparência e Integridade Cabo Verde” 
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184. A ideia de se criar o Movimento Cívico resultou da convicção de que as Fraudes Processuais 

em vários Tribunais de Cabo Verde já atingiam níveis e frequências preocupantes, que já 

não seria um só indivíduo fazer um combate eficaz, em prol de uma Melhor Justiça; 

185. Assim, impunha-se a cooperação entre vários cidadãos, Juristas e Não-Juristas, unidos pela 

vontade de Lutar para um Melhor Funcionamento do Sistema Judicial, partindo de 

denuncias de casos gritantes de Injustiça, Não-Justiça e Iniquidades praticadas dentro do 

Sistema; 

186. Nos contactos havidos entre todos os integrantes do Grupo Inicial, mediante troca de 

emails, reuniões presenciais e telefonemas, ficou assente que para servir de fundamento 

demonstrativo das Irregularidades dentro do Sistema Judicial de Cabo Verde, era 

necessário: 

1) Estudar e analisar, no mínimo, 20 Processos de grande impacto social, pessoal, 

familiar e económico, já tramitados ou ainda pendentes em várias Comarcas 

Judiciais do País, de tal modo que seria possível demonstrar que havia necessidade 

de introduzir reformas no Sistema, designadamente o melhoramento do Serviço de 

Inspecção Judicial, por forma a se conseguir um mecanismo verdadeiramente eficaz 

e efectivo de avaliação e controlo disciplinar dos Juizes; 

2) De entre os 20 processos deveria ser escolhido uns 2 ou 3 casos, no âmbito dos quais 

as irregularidades judiciais e as suas consequências fossem tão graves e gritantes que 

seria capazes de sensibilizar as pessoas do POVO; 

3) No que se reporta ao Supremo Tribunal de Justiça, foi escolhido 2 processos que 

estavam ainda tramitando nessa Instância Máxima da Justiça em Cabo Verde, onde 

era possível verificar grandes barbaridades jurídicas, como se descreverá mais a 

frente; 

4) Assim, entre os casos mais gritantes, para servir de fundamento, foram selecionados 

os seguintes casos: 

i. O Relatório da Inspecção Judicial, elaborado pelo Inspector Dr. Jaime Miranda, 

que dava conta de grandes barbaridades jurídicas e judiciais, praticados pelo Juiz 
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Dr. Afonso Lima Delgado, em Santo Antão, sem que o CSMJ tivesse enquadrado 

esse Juiz nos rigores da Lei, branqueando, assim, o seu mau procedimento; 

ii. O Caso do Sr. Arlindo Teixeira que tinha sido condenado a 11 anos de prisão de 

forma ilegal e por meio de Inserção de Falsidade no Processo, ao que seguiu actos 

de Denegação de Justiça e de Prevaricação de Magistrados pelos Juízes colocados 

na Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça; 

iii. O caso do Sr. Gilson Veiga que já estava mais de 1 ano e 6 meses na prisão, sem 

que a Secção Criminal do Supremo Tribunal tivesse dignado decidir o seu recurso 

Nº 210/2015 referente à prisão preventiva; 

187. Feita a selecção dos casos que deveriam servir como “Casos Demonstrativos” das 

barbaridades jurídicas, foi decidido pelo Grupo que:  

1) A partir daquele momento - (Final de Maio de 2017) - como forma de Luta, dever-

se-ia iniciar a remessa das peças processuais a todos os titulares dos órgãos de 

Soberania, denunciando as barbaridades jurídicas que estariam sendo cometidas, 

com conhecimento dos próprios Juízes visados, por forma a estes ganharem 

consciência das consequências que as suas iniquidades e ilegalidades estavam 

provocando nas famílias e nas pessoas afectadas; 

2) Tornar público as denuncias, comunicando directamente com o POVO; 

3) Nesta ordem de ideias, impunha-se a utilização de uma linguagem, cujo significado 

deveria ser compreendido pelo POVO, sem grandes esforços interpretativos, com 

utilização de expressões linguística que congregassem e transmitissem as ideias de: 

A. Injustiça,  

B. Não-Justiça,  

C. Revolta, 

D. Indignação,  
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E. Disponibilidade para o Combate; 

F. Assunção de Responsabilidade pelas denuncias feitas; 

Devendo ser afastadas, no que se reporta à pessoa dos Magistrados, expressões 

obscenas ou injuriosas, como: 

1) Sacanice; 

2) Perturbados mentais; 

3) Esquizofrénicos; 

4) Apelidar os Juízes de Nomes obscenos, tais como “Filhos da P....” ou outras 

expressões que pudessem denotar uma vontade de Ofender por Ofender, ..., 

....  

Porém, devendo ser utilizadas expressões que o POVO pudesse entender sem grande 

esforço de entendimento ou de interpretação, tais como: 

5) Aldrabice, em vez de “Denegação de Justiça,”  “Venir Contra Factum 

Próprio”, “violação do princípio do In Dubio Pro Reo”, ou outras expressões 

mais eruditas; 

6) Aldrabão ou Aldrabãozeco, referindo-se a (I) Magistrados Prevaricadores, 

(II) que actuassem com violação do princípio do “In Dubio Pro Reo”, (III) 

que aplicassem legislação revogada, (IV) que fizessem Manipulação 

Inconstitucional  na Análise e Apreciação das Provas, ou (V) que Recusassem 

Aplicar Lei em vigor, ou fazem a Transcrição deturpada e truncada da lei, em 

decisões judiciais; (VI) que inserissem falsidades nos processos; 

7) Funcionar como Crime Organizado, no estilo Mafioso, quando as Entidades 

Oficiais que deveriam reprimir criminal e disciplinarmente, barbaridades 

jurídicas e violações dos Direitos – Liberdades – e – Garantias – 
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Fundamentais dos cidadãos, esforçam-se para Branquear os Crimes e Ilícitos 

Disciplinares dos Magistrados Judiciais, tal como o CSMJ, Presidida pelo Dr. 

Bernardino Delgado, vinha fazendo; 

8) Corja de jurista de Má Consciência e de Péssima Deformação Profissional 

ou Bando de Criminosos – Ao conjunto dos titulares de cargos judiciais e 

titulares dos órgãos de fiscalização e gestão dos Magistrados, tal como Secção 

Criminal do STJ e CSMJ que, no exercício do seus respectivos cargos, não só 

cometessem crimes de Denegação de Justiça, Prevaricação de Magistrados, 

Fraudes Processuais, Inserção de Falsidades nos processos, como concorrem, 

por actos e omissões, para branquear e deixar seguir impunemente os autores 

de tais crimes; 

9) O Grupo concordou que tais expressões eram, objectivamente, proporcionais, 

adequadas e necessárias para se denunciar situações de grande abuso de 

poder, de manutenção de pessoas presumivelmente inocentes na cadeia 

durante anos, com recuso a Fraudes Processuais, aplicação de leis revogadas, 

recusa de aplicação da lei vigente, e outras castas mais de barbaridades 

jurídicas; 

10) Fico assente que a indicação nominal dos Magistrados Judiciais 

Prevaricadores, deveria iniciar-se pelo nome dos Magistrados mais 

destacados do Supremo Tribunal de Justiça, e só depois referir aos 

Magistrados de menor visibilidade, até porque era necessário ter coragem 

perante os  mais fortes e influentes, para se poder ter moral e legitimidade 

para apontar o dedo aos Magistrados de menor influência; 

11) Ficou assente que os casos e as situações a serem denunciadas teriam de ser 

verificadas não só por Juristas, mas também, por pessoas de outras 

profissões, com e sem formação superior, por forma a se garantir que era 

situações que: 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 96 de 266 

(i) Ofendiam gravemente a lei vigente e a Constituição da República,  

(ii) Violavam as regras da experiência de um Homem Comum e 

(iii)  Desprezava o senso comum das pessoas de boa consciência, de modo 

a constituírem IMORALIDADES; 

188. A necessidade de auscultar e integrar pessoas Não-Juristas e que não fossem 

portadoras de uma Formação Superior impunha-se tendo em atenção que esta 

Luta: 

Ø Não poderia ser travada somente com base nas Leis, mas, sobretudo, 

Ø Com base nas regras da experiência do homem de bom senso (Artigo 177º 

do CPP, e 

Ø Contando com a forte CONVICÇÃO dos intervenientes, convicção essa 

resultante da análise dos factos e circunstâncias concretas subjacentes a 

cada caso, conforme disposto no Nº 5 do Artigo 180 do CPP; 

189. Assim, entre muitos outros, fizeram parte do Grupo Inicial que promoveram e, 

depois, vieram a assinar a Subscrição Pública do Movimento Cívico 

“Transparência e Integridade Cabo Verde”, os seguintes cidadãos: 

i. Juristas - Advogados: (i) o Decáno dos Advogados de Cabo Verde, Dr. 

Vieira Lopes, (ii)  Amadeu Oliveira, (iii) Dr. Daniel Ferrer Lopes,  (iv) 

Dr. Rogério Reis, (v) o Jurista de Reconhecido Mérito, Dr. Casimiro de 

Pina; 

ii. Cidadãos Livres, com Formação Superior e com Elevada Consciência 

Cívica: (i) Dr. Helder Salomão, (ii) Dra. Maria Odette Pinheiro, medica, 

teóloga, crente da Igreja do Nazareno, viúva do Ex-Presidente da 

República, Dr. Mascarenhas Monteiro; (iii) Dr. Amândio Barbosa 
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Vicente, Presidente do Partido Popular; (iv) Dr. Daniel Almeida, 

Jornalista do A NAÇÂO, 

iii. Cidadãos Livres e Conscientes, sem Formação Superior, com 

reconhecida Idoneidade Moral e Cívica:  (i) Ex-Candidato a 

Presidente da República, Professor Joaquim Jaime Monteiro; (ii) 

Empresário agrícolo Sr. Jerónimo Lopes, residente em Ribeira Grande, 

(iii) Sr. Manuel Costa, emigrante nos Estados Unidos da América; (iv) 

Sr. Manuel Lima, actualmente exercendo as funções de Agente da 

Polícia Nacional; 

190. Nesta ordem de ideias, os casos denunciados, incluindo as barbaridades jurídicas 

praticadas no seio da Secção Criminal do Supremo Tribunal de Justiça, só foram 

denunciados, depois da maioria dos cidadãos acima referenciados terem exprimido 

a sua opinião no sentido de: 

a) Se ter verificado violação grave e gritante, por manifesto e evidente, 

das Regras Legais e Constitucionais aplicáveis; 

b) Se ter verificado violação grave e gritante, por manifesto e evidente, 

das Regras da Experiência Comum; 

c) Se ter verificado violação grave e gritante, por manifesto e evidente, 

das Regras resultantes do Bom Senso; 

d) Se ter verificado violação grave e gritante, por manifesto e evidente, 

dos Princípios Éticos e Morais que devem nortear qualquer cidadão 

comum, quanto mais um Magistrado Judicial; 

191. Daí que, todas as Críticas e Denuncias que foram feitas contras os supostos 

Ofendidos, tiveram de passar pelo crivo da maioria dos cidadãos acima referidos, 

que sempre omitiram as sua opiniões de forma séria, honesta, movidos somente 

pela vontade de construirmos uma Melhor Justiça em Cabo Verde; 
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192. Mais tarde, já no início de 2018, como Suporte Digital para um melhor 

funcionamento do Movimento, foi criado na internet o site: 

www.transparenciacv.org através do qual foi disponibilizado, ao POVO em geral, 

as principais observações feitas em relação ao Sistema Judicial, com divulgação de 

vídeos e artigos de jornais, bem como uma Petição Pública contendo as sugestões de 

melhoria, sendo certo que foi o Acusado Amadeu Oliveira quem viria a dar vez e 

voz às críticas, assumindo a responsabilidade de dar a cara e o corpo para responder 

a qualquer eventual processo crime (como está acontecendo); 

193. Acresce que, era necessário que todos os integrante do “Núcleo Duro do Grupo” 

estivessem na posse dos documentos, não fosse acontecer como aconteceu no 

Tribunal do SAL, em que todas as provas gravadas no computador do Tribunal 

desapareceram, depois do Acusado Amadeu Oliveira ter feito farta prova dos 

crimes de Prevaricação e Denegação de Justiça cometidos pelo Juiz Dr. Ary Spencer 

Santos; 

 

Receio de Desaparecimento de Provas Dentro do Tribunal 

- Do Tribunal  do  SAL -  

194. Para evitar a repetição do que aconteceu no Tribunal do SAL, era necessário que 

cada participante estivesse preparado para responder a qualquer momento, 

qualquer questão sobre os factos, as circunstâncias, as consequências e danos que as 

decisões ilegais do Juízes estavam causando aos prejudicados; 

195. Recorda-se que para fazer prova de que o Juiz Dr. Ary Spencer Santos teria 

cometido vários crimes no exercício das suas funções de Magistrado Judicial, em 

sede de julgamento, o Acusado Amadeu Oliveira produziu bastante prova 

testemunhal, designadamente: (i) Dra. Maria Odette Pinheiro, esposa do Ex-

Presidente da República, Dr. António Mascarenhas Monteiro que o acompanhou a 

Ilha do SAL, (ii) Dr. Vieira Lopes que se deslocou da cidade da Praia, (iii) Dr. Daniel 
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Ferrer Lopes que se deslocou de São Vicente, (iv) Dois empresários que tinham sido 

prejudicados e que se deslocaram de Lisboa – tendo os seus depoimentos sido 

gravados pelo Tribunal.  

196. Nessa ocasião, foi produzida tanta prova que não restava outra alternativa a não ser 

reconhecer que o Juiz Dr. Ary Spencer Santos era mesmo autor de vários ilícitos 

criminais.  Entretanto, logo no dia seguinte, correu a novidade que todas as provas 

tinham desaparecido, extraviadas ou danificadas, dentro da Secretaria do Tribunal 

do SAL, ficando por apurar quem terá desgravado ou apagado as gravações dos 

depoimentos das testemunhas.  

197. Com o desaparecimento das provas, impunha-se a repetição do julgamento, o que o 

Acusado Amadeu Oliveira tem suplicado junto do Supremo Tribunal de Justiça, 

mediante do Recurso Nº 88/2016 de 25 de Abril, tendo como Relatora do aludido 

Recurso, a suposta Ofendida, Dra. Maria de Fátima Coronel, porém, até a presente 

data, ainda a Secção Criminal do STJ dignou mandar repetir o Julgamento, pese 

embora já se ter passado 3 anos desse triste incidente que só serviu para manchar 

ainda mais a Credibilidade do Sistema de Não-Justiça implantado em Cabo Verde; 

Requerimento de Prova Nº9 

Documentos: 

i. Roga-se ao Tribunal que requisite ao Supremo Tribunal de Justiça cópia integral 

do processo de Recurso Nº 88/2016, referente a Repetição do Julgamento de 

Amadeu Oliveira, pelo Tribunal do SAL; 

1) Testemunhas: 

1) Dr. Daniel Ferrer Lopes 

2) Dr. Vieira Lopes 
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198. Traumatizado pela experiência de desaparecimento de provas, dentro do Tribunal 

do SAL, quando estava em causa crimes cometidos por um Magistrado Judicial que 

por sinal é Membro Integrante do Conselho Superior da Magistratura Judicial ( O 

Famoso CSMJ) por cautela, o Acusado Amadeu Oliveira decidiu reunir o maior 

número possível de provas documentais e testemunhais de tal modo que mesmo 

que alguns elementos probatórios forem extraviados, haverá sempre um meio de se 

repor a prova; 

 

Certeza da Desgraça 

O COSTUME  de  Cometer  Fraudes Processuais 

199. Quando o Acusado Amadeu Oliveira tomou conhecimento que o STJ teria elevado o 

prazo de prisão preventiva de Arlindo Teixeira de 22 para 24 meses, desgostoso, 

frustrado e indignado, terá comentado a situação com vários colegas, incluindo com 

o Dr. Vieira Lopes, Decáno dos Advogados de Cabo Verde; 

200. Numa dessas conversas havidas com o Dr. Vieira Lopes, o Acusado Amadeu 

Oliveira terá desabafado, dizendo que era inacreditável que a Secção Criminal do 

STJ que tinha dois Magistrados que já tinham sido Presidentes do Supremo Tribunal 

de Justiça, ou seja, Dr. Benfeito Mosso Ramos, (Ex-Presidente do STJ) e Dra. Fátima 

Coronel (Actual Presidente do STJ), mas contudo funcionava tão mal, os alguns dos 

seu Acórdãos eram tão cheios de Inconstitucionalidade e até de Falsidades, que não 

se entendia como dois Magistrados Superiores poderiam compactuar com tais 

Acórdãos; 

201. Nessa ocasião, o Acusado Amadeu Oliveira queria entender melhor como é que os 

Venerandos Juízes Conselheiros do STJ agiam durante o processo decisório, para 

melhor poder traçar uma estratégia de Defesa em relação ao Sr. Arlindo Teixeira e o 

Sr. Gilson Veiga; 
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202. Então, em reacção, o Dr. Vieira Lopes terá ripostado que não era para ter nem 

esperança, nem fé naquela Secção Criminal, até porque ele tinha muitas reservas em 

relação aos seus Magistrados, incluindo certezas sobre a conduta incorrecta do Dr. 

Benfeito Mosso Ramos que tinha chegado ao ponto de, quando era Inspector 

Judicial, ter feito uma inspecção a um outro Juiz, Dr. Manuel Cabral Lopes, e ter 

atribuído a esse juiz uma avaliação desconforme, fazendo o Dr. Benfeito Mosso 

Ramos invocação de uma lei que já estava revogada, somente para prejudicar o 

outro Juiz, o que, objectivamente, constituía uma “Aldrabice Jurídica”; 

203. Essa informação deixou o Acusado Amadeu Oliveira alarmado, pois, já tinha visto a 

forma manhosa como a Secção Criminal tinha proferido o Acórdão Nº 57/2016, 

esquivando-se a pronunciar com propriedade sobre a não aplicabilidade da prisão 

preventiva nos casos de Legitima Defesa, recusando aplicar o disposto no Nº 3 do 

Artigo 261º do CPP, somente para manter Arlindo Teixeira na prisão; 

204. Pese embora o Acusado Amadeu Oliveira depositar muita confiança no Dr. Vieira 

Lopes, por uma questão de cuidado, alarmado e cheio de receios, teve a diligência 

de mandar reconfirmar essa informação junto do visado, tendo o Dr. Manuel de 

Jesus Lopes Cabral reconfirmado esse incidente, acrescentando que teria ficar 

prejudicado tanto moralmente, como profissionalmente, por essa avaliação feita com 

base numa legislação revogada; 

205. Logo de seguida, o Acusado Amadeu Oliveira voltou a conversar com o Dr. Vieira 

Lopes sobre a questão, tendo o mesmo disponibilizado para redigir um apanhado 

das Ilegalidades, Inconstitucionalidade e outras Fraudes Processuais subscritas por 

alguns dos Venerandos Juízes do STJ, comprometendo-se a entregar tudo por 

escrito, para não ficar dúvidas alguma; 

Requerimento de Prova Nº 10:  

Tendo em conta que, Cumprindo a sua palavra, mais tarde, quando a Procuradoria 

Geral da República abriu a Instrução Crime Nº 04/PGR/ 2017, para apurar a 

veracidade de algumas denuncias feitas contra alguns Juízes do Supremo Tribunal 
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de Justiça, o Dr. Vieira Lopes não só foi pessoalmente prestar o seu depoimento na 

sede da Procuradoria Geral da República e perante o Digníssimo Senhor Procurador 

Geral da República, Dr. Óscar dos Reis Tavares, como, depois, teve o cuidado de 

elaborar um extenso documento, ao qual juntou bastante documentação pelo que, 

Roga-se ao Tribunal que Requisite, junto da Procuradoria Geral da República 

cópia integral do depoimento prestado pelo Dr. Vieira Lopes no âmbito da 

Instrução Crime Nº 04/PGR/2017; 

 

206. Assim, com base nas informações que conseguiu reunir, em Maio de 2017, o 

Acusado Amadeu Oliveira ganhou a fundada e firme convicção de que teria de 

mudar de estratégia se é que queria ajudar mesmo a libertar Arlindo Teixeira e 

Gilson Veiga, posto que nem sempre os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ 

pautavam a sua conduta e decisões pelos ditames da Constituição da República e 

pela Leis Vigentes, havendo situações que configuravam Fraudes Processuais, 

Denegação de Justiça, Prevaricação de Magistrados e outras Aldrabices Jurídicas; 

207. Então, pese embora já era do seu conhecimento que o Dr. Benfeito Mosso Ramos 

tinha reagido muito mal quando lhe foi remetido um Requerimento Personalizado 

datado de 26 de Janeiro de 2017, através do qual o Acusado Amadeu Oliveira 

suplicava celeridade na decisão dos Recursos, mesmo assim, resolveu remeter-lhe 

uma minuta de um pedido de Habeas Corpus, em anexo a um email que foi dirigido 

à Dra. Suellen Rodeia, Advogada Estagiária, conforme se descreve já de seguida: 

 

Do Habeas Corpus Nº 17/2017 

- Junho de 2017 -  

208. Verificando que: 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 103 de 266 

1) O STJ tinha mantido Arlindo Teixeira na prisão preventiva, pese embora a 

situação de Legítima Defesa ser mais do que Evidente, proferindo o Acórdão 

Nº 57/2016; 

2) O STJ não queria decidir a Reclamação que tinha sido interposta contra o 

Acórdão Nº 57/2016 de Agosto de 2016; 

3) Os Venerandos Juízes do STJ teriam recebido muito mal o Requerimento 

Personalizado de 26 de Janeiro de 2017, remetido a todos os Venerandos 

Juízes Conselheiro da Secção Criminal do STJ, através do qual se suplicava 

por uma decisão atempada da Reclamação; 

4) O Venerando Juiz Dr. Benfeito Mosso Ramos, Juiz Conselheiro da Secção 

Criminal do STJ, andava nos jornais, a 14 de Maio de 2017, escrevendo artigos 

de jornais a guisa de combate político, em vez de estar ajudando a decidir a 

Reclamação contra o Acórdão Nº 57/2016 que já estava pendente havia mais 

de 9 meses; 

5) Face ao desrespeito demonstrado pelos Venerandos Juízes Conselheiro da 

Secção Criminal do STJ em relação ao Direito à Liberdade do Sr. Arlindo 

Teixeira, 

6) Enfrentando uma verdadeira tempestade de “pressões” por parte dos 

familiares e amigos do Sr. Arlindo Teixeira; 

7) Vivenciando a magnitude das angustias e do sofrimento do Sr. Arlindo 

Teixeira que, para além de estar com ânimo em baixo, via piorar as lesões no 

joelho e no cotovelo que continuavam inflamados; 

8) Constatando que o Sr. Arlindo Teixeira estava a beira de ruptura emocional, 

ao ponto de estar a ter pensamento suicidas; 
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9) Revoltado, pessoalmente, com a situação de Injustiça em que um cidadão era 

mantido em prisão por uma facto que a lei não permitia prisão preventiva, 

em virtude de ser evidente que, o quanto muito, teria agido em legítima 

Defesa, depois de estar sujeito a mais um ataque, mesmo estando seriamente 

lesionado; 

10) Vendo a forma não fundamentada e não justificada como o STJ, em vez de 

libertar o Sr. Arlindo Teixeira, prorrogava a sua prisão preventiva para 24 

meses, sem decidir nenhum dos dois recursos pendentes; 

11) Sabendo que os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ também mantinha 

um outro jovem de nome Gilson Veiga na mesma situação de prisão 

preventiva, sem decidir os recursos em tempo devido; 

12) Sendo certo que era mais do que evidente para qualquer homem comum 

(Não precisava ser jurista) que esses dois cidadãos eram inocentes, 

Ø Então, nessas circunstâncias concretas, o Acusado Amadeu Oliveira, 

indignado, revoltado e frustrado,  terá elaborado uma Petição de Habeas 

Corpus a que coube o Nº 17/2017, e remeteu, no dia 02 de Junho de 2017, 

por email, à Advogada Estagiária, Dra. Suellen Rodeia, com os seguintes 

dizeres: 

"Abusos de Poder - Supremo Tribunal de Justiça - Bando de Manipuladores e de 

CRIMINOSOS" 

“Cara Dra. Suellen Rodeia 

Favor imprimir o Pedido de Habeas Corpus para ser apresentado no STJ contra tremendos 

abusos perpetuados contra essa corja de Juristas de má consciência e de péssima Deformação 

Profissional que estão instalados no STJ, incluindo esse tal Benfeito Mosso Ramos que anda 

por aqui a se apresentar como sendo um Estudioso de Direito. 
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O que está instalado dentro da Justiça em Cabo Verde é mesmo o Crime Organizado que os 

magistrados vão cometendo crimes na certeza que serão protegidos pelos demais 

Magistrados desde o Supremo, pela Procuradoria da República e pelo Conselho Superior da 

Magistratura Judicial. 

Não tenha pejo e faça-me o favor de divulgar essa denúncia contida na peça processual em 

anexo que eu assumirei a responsabilidade de fazer a prova dos Crimes cometidos por essa 

corja que está instalado no Sistema Judicial de Cabo Verde. 

Amadeu Oliveira 

209. Quando o Acusado Amadeu Oliveira enviou o referido email à Dra. Suellen Rodeia, 

Advogada Estagiária, teve o cuidado de o encaminhar para o email pessoal do Dr. 

Benfeito Mosso Ramos, para que este tomasse conhecimento da crítica que lhe 

estava sendo feita, na esperança que este pudesse sentir consciência pesada  e 

corrigisse o seu mau procedimento, de andar nos Jornais “A Dar Lições de 

“Constitucionalidade aos Outros”, quando ele mesmo andava cometendo graves 

Inconstitucionalidades ao subscrever Acórdãos Ilegais, Imorais e Inconstitucionais, 

tal como ele vinha fazendo, no âmbito dos Recursos interpostos pela Defesa do Sr. 

Arlindo Teixeira; 

210. Entretanto, fingindo-se de inocente, o Suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos 

viria a verter no Ponto 14º e 15º da sua Acusação Particular que “o Acusado Amadeu 

Oliveira queria atacar-lhe para assassinar o seu carácter, embora ele nada tinha a 

ver com o Habeas Corpus Nº 17/2017”, o que é redondamente falso, posto que a 

razão do Habeas Corpus não era somente a elevação do prazo de prisão preventiva, 

como também, e quiçá sobretudo, era o facto de no Acórdão Nº 57/2016, subscrita 

pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos, os Venerandos Juízes Conselheiros terem recusado 

a se pronunciarem sobre o Nº 3 do Artigo 261º que interditava a sujeição de Arlindo 

Teixeira ao regime de Prisão Preventiva, pelo que fica impugnados os Pontos 14º e 

15º da Acusação Particular;  
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211. Quando o Acusado Amadeu Oliveira interpôs o Recurso Especial de Habeas 

Corpus, tinha intenção de ir, na Sala de Audiências do Supremo Tribunal, usar da 

palavra que lhe era conferida para fazer as suas Alegações Orais, para fazer a 

denuncia de várias ilegalidades e inconstitucionalidades que vinham sendo 

cometidas tanto pelo Juiz Dr. Afonso Lima Delgado como pela própria Secção 

Criminal do STJ contra o cidadão inocente, Sr. Arlindo Teixeira, pelo que tratou de 

convidar algumas pessoas para irem assistir o julgamento do Habeas Corpus, até 

para poderem servir de testemunhas do que lá dentro se tinha passado; 

212. Ademais, traumatizado pelo Desaparecimento dos Provas no Tribunal do SAL, 

aquando do Julgamento do Juiz Dr. Ary Spencer Santos, era da mais elementar 

cautela ter cidadãos do POVO assistindo as Audiências Judiciais; 

213. É que, como é de todos sabido, os Tribunais são obrigados a apreciar os processos 

em Audiência Contraditória e Pública, de modo a que qualquer cidadão do POVO 

possa assistir, posto que, “A Justiça é administrada e realizada EM NOME DO 

POVO” conforme estatui o Artigo 210º da Constituição da República, pelo que, 

salvo casos muito especiais, os elementos do POVO possuem o Direito de assistir 

aos julgamentos, como os Arguidos possuem o Direito de que os seus julgamentos 

sejam assistidos pelo POVO; 

 

Expulsão do Cidadão Amilcar Aristides da sala de Audiências 

214. Estribado nessa Garantia Constitucional, o Acusado Amadeu Oliveira teve o 

cuidado de convidar várias pessoas para irem assistir ao julgamento do Habeas 

Corpus Nº 17/2017 que foi realizado no dia 07 de Junho de 2017, no Salão do 

Edifício do Supremo Tribunal de Justiça, entre as quais... 

Ø O Dr. Amilcar Aristides Monteiro, Cidadão Livre de Cabo Verde,  

Ø Maior, pai de família, em pleno gozo das suas faculdades físicas e mentais,  
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Ø Economista de Formação, e Gestor de Empresas de Profissão,  

Ø Residente em Achada de Santo António, cidade da Praia, 

Ø Que tinha sido Secretário Geral da Câmara de Comercio e Serviços de 

Sotavente e Candidato a Deputado Nacional 

Ø E que se apresentou trajado de forma digna, asseado, sem nenhum objecto 

estranho ou perigoso nas mãos ou nos bolsos,  

Ø Bem comportado e muito respeitoso; 

Ø Pensando que tinha o Direito de assistir o julgamento, como lhe era garantido 

pela Constituição da República; 

215. Só que, ao chegar no Primeiro Andar, mesmo à porta do Salão de Audiências, o Sr. 

Secretário Judicial mais conhecido por Sr. ZECA, barrou a entrada ao Dr. Amilcar 

Aristides Monteiro, dizendo-lhe que não era permitido ao público assistir a 

audiência, pelo estava solicitando ao Dr. Amilcar Aristides para abandonar o 

edifício, o que mereceu a pronta reacção do Acusado Amadeu Oliveira que insistiu 

para o Sr. Secretário Judicial deixar-lhe entrar na Sala de Audiências como estava 

garantido na Constituição da República, no Código de Processo Penal e na Lei 

Orgânica dos Tribunais Judiciais; 

216. Perante a postura firme do Acusado Amadeu Oliveira, o Sr. Secretário Judicial 

recuou, permitindo a entrado do Dr. Amilcar Aristides no salão; 

217. Pouco depois, foi a vez do Digníssimo Senhor Procurador Geral da República, Dr. 

Óscar Tavares, entrar no Salão, tendo ficado a conversar com o Acusado Amadeu 

Oliveira e com o Dr. Amilcar Aristides, debatendo aquela questão da necessidade 

das audiências judiciais serem públicas e não “Com Portas Fechadas”, o que 

mereceu a concordância do Senhor Procurador Geral que, porém, acrescentou que 

lamentavelmente os Venerandos Juízes do Supremo Tribunal tinham adoptado o 
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COSTUME (ilegal)  de não permitir que as pessoas do POVO assistissem as 

audiências; 

218. Passados poucos instantes, o Sr. Secretário Judicial (Sr. Zeca) voltou a reentrar no 

Salão, afirmando que a Veneranda Senhora Juíza Presidente tinha consultado os 

demais Juízes e que a decisão unânime era no sentido de não permitir a presença 

nem do Dr. Amílcar Aristides, nem de nenhum outro cidadão que não fosse 

advogado no caso, pelo que  o Dr. Amílcar Aristides foi expulso do Salão em franca 

violação dos dispositivos constitucionais e legais que Garantem a 

Obrigatoriedade das Audiências Judiciais serem Públicas e Contraditórias, 

nomeadamente: 

i. Artigo 210º e conjugação com o Nº 4 do Artigo 211º da Constituição da 

República,  

ii. Artigo 9º da Lei Nº 88/VII/2011 de 14 de Fevereiro,  

iii. Donde resultou uma Nulidade Insanável, , conforme previsto na alínea i) do 

Artigo 151º do CPP 

Requerimento de Prova Nº11 

2) A este respeito, Roga-se ao Tribunal o questionamento da seguinte 

Testemunha: 

1) Dr. Amílcar Aristides Monteiro 

 

219. Como é evidente, quando a palavra foi facultada ao Acusado Amadeu Oliveira para 

proferir as suas alegações orais, ele teve o cuidado de contestar contra tal 

procedimento que negava ao POVO um dos seus direitos mais elementares e que 

era um dos requisitos para se classificar um Estado como sendo de Direito e 

Democrático, porém, o colectivo de Três Venerandos Juízes do Supremo Tribunal, 
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Dra. Maria de Fátima Coronel, Dr. Anildo Martins e Dr. Manuel Alfredo Semedo, 

pura e simplesmente ignoraram  os protestos do Acusado Amadeu Oliveira e 

continuaram a audiência a Porta Fechada, sem que ao POVO fosse permitido 

assistir, desprezando, assim, os ditames da Constituição da República de Cabo 

Verde; 

220. Pese embora ter manifestado a sua Revolta e a Indignação contra aquele mau 

proceder dos Juízes do STJ, e não obstante ser evidente que Constituição da 

República estava sendo esmagada e desprezada, a verdade é que o Acusado 

Amadeu Oliveira ficou sozinho, isolado, frustrado, a falar para as paredes, sem que 

os Venerandos Juízes do STJ dignassem a repor a legalidade; - Foi a manifestação 

maior do Abuso de Poder dos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça que 

mandam expulsar um cidadão mesmo contra as Garantias Constitucionais. 

221. Lamentavelmente, o Digníssimo Senhor Procurador Geral da Justiça que, já naquela 

altura, já tinha o entendimento de que o “costume do STJ decidir os recursos com a 

porta fechada, e por vezes, até sem permitir que as partes exerçam o contraditório” 

era manifestamente ilegal, somente dois meses depois é que viria a posicionar-se, 

por escrito, pugnando pela Nulidade das decisões que fossem tomadas, a porta 

fechada e com violação do contraditório, pelo Supremo Tribunal; - Ver Reacção da 

Procuradoria Geral da República contra o Acórdão do STJ Nº 46/2017 de 04 de Julho de 2017; 

222. Só que, no dia 07 de Junho de 2017, o Acusado Amadeu Oliveira terá ficado sozinho 

a reclamar, sem ter mais por onde ir, enquanto que o pobre coitado do Sr. Arlindo 

Teixeira continuou na prisão até ao dia 26 de Abril de 2018, quando foi libertado 

por força do Acórdão Nº 8/2018 do Tribunal Constitucional; 

&&&&&&&&&& 

223. Todavia, pior do que expulsar o Dr. Amílcar Aristides da Sala de Audiências, foi 

constatar que o julgamento foi feito por Juízes que não faziam parte da composição 

da Secção Criminal do STJ, como demonstraremos já de seguida; 
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Alteração Ilegal e Inconstitucional da Composição da Secção Criminal do STJ 

- Participação dos Juízes Dr. Anildo Martins e Dr. Manuel Alfredo Semedo - 

224. Quando o Acusado Amadeu Oliveira interpôs o Recurso Especial de Habeas 

Corpus, em Junho de 2017, fê-lo na suposição de que o mesmo seria decidido pelos 

Juízes afectos á Secção Criminal do STJ, até porque eram eles que tinham maior 

conhecimento do processo, tendo em conta que desde 2015 vinham tendo contado 

com o caso do Sr. Arlindo Teixeira; 

225. Só que, ao contrário do que seria de esperar, o suposto Ofendido, Dr. Benfeito 

Mosso Ramos e a Venerando Juíza–Relatora do Recurso, não se dignaram a 

comparecer no julgamento do Recurso de Habeas Corpus Nº 17/2017, fazendo-se 

substituir, de forma ilegal, pelos Venerando Juízes Conselheiros, Dr. Anildo 

Martins e Dr. Manuel Alfredo Semedo, que fizeram trio com a Veneranda Juíza 

Presidente do STJ, a suposta ofendida Dra. Maria de Fátima Coronel 

226. Essa substituição de Juízes constitui uma Inconstitucionalidade grave, visto que 

cada uma das Secções do Supremo Tribunal (1ª Secção Cível, 2ª Secção Criminal, e 3ª 

Secção Administrativo e outros tipos de Processo) possui os seus próprios Juízes, 

que são colocados anualmente e que só podem ser substituídos em casos de 

Impossibilidade, Ausência, Doença, Suspeição ou Impedimento, o que não era o 

caso; 

227. Ora, no dia 07 de Junho de 2017, a Secção Criminal era composta pelos Juízes Dra. 

Maria de Fátima Coronel, Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Sara Boal, pelo que, 

nessa data, somente esse colectivo poderia decidir os processos de natureza 

criminal, salvo situações extraordinárias;  

228. Com efeito, a Constituição e as demais Leis não permitem que se mude a 

composição das Secções do STJ, sem se apresentar alguma razão e fundamento legal 

para tal substituição, posto que, a questão do Número de Juízes, Composição das 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 111 de 266 

Secções e Funcionamento dos Tribunais é uma matéria muito sensível que encontra 

regulação no Artigo 29 da Lei Nº 88/VII/2011 de 14 de Fevereiro (Lei de 

Organização, Composição e Funcionamento dos Tribunais Judiciais), não podendo a 

composição das Secções do Supremo Tribunal de Justiça ser alterada por mero 

capricho ou conveniência dos Juízes, sob  pena de Nulidade Insanável, conforme 

disposto na alínea a) do Nº 1 do Artigo 151º do CPP; 

229. Entretanto, sem se justificar e sem apresentar nenhuma fundamentação, a Suposta 

Ofendida, Dra. Maria de Fátima Coronel, na sua qualidade de Presidente do 

Supremo Tribunal de Justiça e Juíza-Relatora do Recurso de Habeas Corpus Nº 

17/2017, permitiu que o outro suposto Ofendido, Dr. Benfeito Mosso Ramos se 

esquivasse de comparecer ao julgamento, sem que fosse apresentada qualquer 

fundamentação para o efeito; 

230. Tal modo de actuar, fazendo substituir os Juízes que integravam a Secção Criminal 

do STJ por outros Juízes, sem justificação aceitável, é mais uma prova das 

arbitrariedades e barbaridades jurídicas praticadas dentro do Supremo Tribunal de 

Justiça cometidas contra as Garantias Fundamentais, violando, nomeadamente: 

i. Alínea b) do Nº 1 do Artigo 176º da Constituição-  (Competência 

Absolutamente Reservada da Assembleia Nacional para legislar sobre a 

composição e funcionamento dos Tribunais)  

ii. Artigo 29 da Lei Nº 88/VII/2011 de 14 de Fevereiro que aprovou a 

Organização, Competência e Funcionamento dos Tribunais Judiciais; 

iii. Nº 10 do Artigo 35º da Constituição da República, em conjugação com o 

Artigo 11º do CPP, - (Princípio do Juiz Natural, que estatui que nenhuma 

causa poderá ser retirada do Tribunal ou Juiz a que estava destinado) 

iv. Donde resultou a Nulidade Insanável prevista na alínea a) do Nº 1 do Artigo 

151º do CPP; 
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231. Como se vê, e para usar a palavra do Digníssimo Senhor Procurador Geral da 

República, até perece que determinados Juízes do Supremo Tribunal, incluindo a 

Veneranda Juíza Presidente, a suposta Ofendida, Dra. Maria de Fátima Coronel, 

ganharam o “COSTUME” de actuarem acima da Lei, contra a Constituição, 

desrespeitando as Garantias dos Cidadãos, e prejudicando inocentes de uma forma 

absolutamente alheia ao quadro legal vigente; 

Decisão do Habeas Corpus Nº 17/2017 

Acórdão Nº 45/ 2017 de 07 de Junho 

232. ..., ... PIOR mesmo, foi o conteúdo da Decisão que os Venerandos Juízes vieram a 

tomar, como se descreve já de seguida: 

233. O pedido de Libertação do Sr. Arlindo Teixeira solicitado no âmbito do Habeas 

Corpus Nº 17/2017,  foi indeferido e negado pelo STJ, através do Acórdão Nº 45/207 

de 07 de Junho de 2017;   

234. No primeiro parágrafo da página 4 do referido Acórdão Nº 45/2017, o STJ alega que 

essa decisão de prorrogar o prazo de prisão preventiva de 22 para 24 meses tinha 

sido alvo de uma Reclamação por parte da Defesa, para a Conferência de Juízes, 

pelo que, até haver uma decisão, do Coletivo dos Venerandos Juízes Conselheiros, o 

referido Despacho Individual da Veneranda Juíza Relatora, não passaria de 

“Despacho ainda Provisório”; 

235.  - Com esse argumento o STJ indeferiu o pedido de HABEAS CORPUS, querendo 

dizer que a Defesa não poderia impugnar um Despacho Provisório, pelo que ter-se-

ia que aguardar a Confirmação da decisão através de uma decisão do Coletivo de 3 

de Juízes, por Acórdão;  

236. Só que essa classificação do Despacho como sendo Provisório, foi uma criação ilegal 

e inconstitucional por parte desses Juízes, posto que em caso algum um cidadão 

poderia ver o seu prazo de prisão preventiva elevado por meio de pseudo-
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despachos-provisórios, figura essa absolutamente inexistente no Código Processo 

Penal vigente; 

237. Aliás, resulta evidente para qualquer pessoa do POVO que não será aceitável 

prolongar a prisão de alguém, para depois impedir que esse cidadão preso possa 

impugnar essa decisão, com o argumento de que a decisão é provisória, mas depois 

deixar esse cidadão na cadeia sem nunca mais tal despacho provisório se consolidar 

num despacho definitivo, mas contudo, esse cidadão continua preso, sem poder 

impugnar a decisão, posto que nunca o provisório foi transubstanciado em 

Definitivo; - Até parece coisas do Diabo ou feitos de alguma “Alma Diabólica”, só 

para manter um pobre coitado inocente na cadeia!!!! 

238.  Ou seja, o referido Despacho não era Provisório (Essa categoria não existe), pois, em 

rigor, tratava-se de um Despacho NULO, ou mesmo  JURIDICAMENTE  INEXISTENTE, 

conforme estatuído na alínea a) do Artigo 151º do CPP, porque tratava-se de uma 

decisão materialmente relevante que foi tomada por um só juiz, quando deveria ser 

decidida por 3 juízes; 

239. Entretanto, ao classificar o Despacho como sendo “ainda provisório”, isso só 

podia significar que essa decisão individual da Veneranda Juíza Relatora deveria ser 

sujeito a uma reconfirmação ou não pela Conferência dos 3 Juízes Conselheiros que 

integram a Secção Criminal, dentro do prazo legal; - O prazo legal estatuído na lei, 

Nº 2 e 4 do Artigo 137º do Código Processo Penal, para a Conferência reconfirmar 

ou não o Despacho da Veneranda Relatora é de no máximo 15 dias;   

240. - Entretanto, seria aceitável esperarmos 30 dias; Só que ...., ..... os Venerandos 

Juízes do STJ foram deixando o tempo passar, sem nunca mais pronunciarem a 

respeito, enquanto o pobre do arguido continuou em prisão preventiva;   

Consequência Jurídica  
Ø Tendo sido impugnado e Reclamado, o referido Despacho Individual nunca 

transitou em julgado, pelo que é de se considerar que o Prazo de Prisão 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 114 de 266 

Preventiva continuou sendo o de 22 meses, como resulta da alínea d) do Nº 1 
do Artigo 279º do CPP;  

Ø Por outro lado, uma vez expirado o prazo de vigência desse Despacho, (31 de 
Julho de 2017) sem que tenha sido convalidado ou reconfirmado, significa 

que o mesmo nunca chegou de produzir efeitos, pelo que, desde 31 de Maio 
de 2017, o prazo de prisão preventiva de 22 meses se expirou, estando o 
arguido em prisão ilegal, desde aquela altura; - ( Houve sim um suposto 

Despacho que nunca deixou de ser provisório, ou seja, nunca produziu 
efeitos)   

Pelo exposto,   

i. Ao manterem Arlindo Teixeira em prisão preventiva por um facto 

que não admitia a prisão, violando o disposto na alínea c) do Artigo 

18º do CPP; 

ii. Ao recusar libertar o arguido no final do prazo máximo de prisão 

preventiva, com violação da alínea d) do Artigo 18º do CPP 

iii. Ao classificar o Despacho como sendo Provisório, quando na 

verdade tratava-se de um Despacho NULO; 

iv. Ao manter Arlindo Teixeira na prisão preventiva, sem Decidir os 

Recursos que estavam pendentes; 

Ø Os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ, por terem a plena 

consciência que estavam mantendo um cidadão preso, de forma 

ilegal, terão cometido os crimes de:  

v) Um crime de Prevaricação de Magistrado (Artigo 328º, Nº 2 do 
Código Penal), punido com a pena de 2 à 8 anos de prisão, por 
ter recusado aplicar a legislação aplicável, e libertar o arguido por 
expiração do prazo máximo de prisão preventiva;    
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vi) Um crime de Denegação de Justiça -(Artigo 329ºdo Código 

Penal), punido com a pena de até 2 anos de prisão, por não terem 

decidido o Recurso dentro do Prazo legal;  

  

241. Entretanto, a coberto desse tal “Despacho Provisório”, Arlindo Teixeira foi 

mantido em prisão preventiva, enquanto aguardava a decisão dos dois Recurso Nº 

58 /2016 de Fevereiro de 2016- (Prisão Preventiva), e do Recurso Nº 185/2016 de 

Agosto de 2016 (Da Sentença Condenatória);  

242. Infelizmente, somente 1 ano e 6 meses depois é que a 20 de Dezembro de 2018, o 

Tribunal Constitucional viria a declarar como sendo inválido, por Inconstitucional, a 

Elevação do Prazo de Prisão Preventiva para 24 meses, pelo Acórdão Constitucional 

Nº 25/2018 de 20 de Dezembro, que teve como Relator o Venerando Juiz 

Presidente Dr. João Pinto Semedo que foi acompanhado pelo Venerando Juiz 

Doutor Pina Delgado; 

243. Ou seja, se mais não houvesse, só pelo o que já ficou acima dito, já seria bastante 

para o Tribunal absolver o Acusado Amadeu Oliveira dos 14 crimes de que vem 

acusado.  

244. Todavia, as Fraudes Processuais, a Inserção de Falsidade no Processo, as 

Denegações de Justiça foram tantas e tamanhas que até dá Vergonha ao Acusado 

Amadeu Oliveira descrever tudo o que terá sido feito de Ilegal e Inconstitucional, só 

para manterem o pobre coitado do Sr. Arlindo Teixeira na prisão, absolutamente 

indiferentes à consequências devastadoras que estavam provocando na vida do 

pobre coitado do cidadão Arlindo Teixeira, dos seus 3 filhos, da sua mãe, das suas 

irmãs, ...., ... enfim ...., ..., sem se preocuparem nem com a Lei, nem com a 

Constituição, nem com a Justiça Divina ..., .... 

245. Entretanto, o pior estava para vir ...., ..... 
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246. Em vez do STJ analisar rapidamente a Reclamação interposta contra o Despacho 

Provisório num prazo máximo de 15 dias, o STJ passou a ignorar a existência dessa 

Reclamação, e continuou tramitando o Recurso como se nada mais houvesse; 

247. Até que 30 dias depois, o STJ resolveu decidir o Recurso Nº 185/2017, sem se 

pronunciar sobre a questão de prisão preventiva que era a prioridade das 

prioridades; 

- Decisão Inválida do Recurso Nº 185/2017 -  

Acórdão Nº 46/2017 de 04 de Julho de 2017 - 

 

248. Verifica-se que, por Acórdão Nº 46/2017, de 04 de Julho de 2017, o STJ viria a fingir decidir 

o Recurso Nº 185/2016, apenas reduzindo a pena de Arlindo Teixeira de 11 para 9 anos de 

prisão, pese embora os factos e as circunstâncias são mais do que cristalinos no sentido de 

que o arguido deveria ser absolvido e libertado no imediato; 

249. Quando o STJ proferiu o Acórdão Nº 46/2017, a 04 de Julho de 2017, Arlindo Teixeira já 

tinha cumprido 23 meses e 4 dias de prisão Preventiva, ou seja: 

Ø Já teria cumprido 1 mês e 4 dias para além do prazo legal de 22 meses; 

Ø E já só faltavam 27 dias para o novo e ilegal prazo de prisão preventiva se expirar; 

(24 meses) 

250. Foi só então que o STJ resolveu decidir o Recurso Nº 185/2017 pelo Acórdão Nº 46/2017, 

rebaixando a pena do Arguido de 11 para somente 9 anos de prisão, em vez de absolver 

por completo o arguido que, o quanto muito,  terá agido em Legítima Defesa; 

251. Em vez de proferir um Acórdão com observância da lei, o STJ produziu uma decisão cheia 

de nulidades e inconstitucionalidade, piores do que já constavam da Sentença inicial, pelo 

que  a Defesa foi obrigada a Reclamar contra o Acórdão Nº 46/2017; 

252.  De todas as formas, pese embora a DEFESA não concordar com a decisão vertida do 

Acórdão Nº 46/2017, ( que somente rebaixando a pena do Arguido de 11 para 9 anos de 
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prisão), a verdade é que o referido Acórdão veio dar razão à DEFESA em todos os aspectos 

fundamentais do Recurso, tendo alterado profundamente a decisão que tinha sido tomada, 

inicialmente, na Sentença proferida pelo Juiz Dr. Afonso Lima Delgado;  

- Vejamos: 

RESULTADOS   DO  RECURSO 

A) O Acórdão Nº 46/2017 reconheceu razão ao Recurso, dando como provado que, 

quando o falecido Autelindo saiu ferido no peito, ele mesmo tinha posto em curso 

um terceiro ataque, a soco, contra Arlindo Teixeira, o que, caso o Acórdão tivesse 

um pouco de coerência, nos dava fortes razões para crer que Arlindo Teixeira terá 

agido em Legítima Defesa, posto que estava sendo alvo de uma terceira agressão, 

naquele preciso momento; 

B) O Acórdão Nº 46/2017 baixou a pena de 11 anos para 9 anos de prisão (2 anos de 

diferença); 

C) O Acórdão Nº 46/2017 concordou com a Defesa de que o Juiz Afonso Lima 

Delgado tinha colocado na boca da testemunha Fred Aricson Costa Lopes, 

afirmações que na verdade essa testemunha nunca tinha proferido, o que, a nosso 

ver, constitui um crime de Introdução de Falsidade no Processo; - Ver os dois 

últimos parágrafos da página 18 do Acórdão Nº 46/2017, - Folhas 1238 dos Autos 

 

RECLAMAÇÃO   CONTRA   O ACÓRDÃO  Nº 46/2017 

253. Pese embora os ganhos parciais resultantes do Acórdão, ao se analisar com mais 

profundidade o referido Acórdão Nº 46/2017, verificou-se que o mesmo padecia de várias 

OMISSÕES,  NULIDADES  e INCONSTITUCIONALIDADES que importavam ser supridas, 

pelo que, por requerimento exarado a folhas 1255 à 1311, a Defesa terá solicitação o 

suprimento de tais invalidades; 

254. Só para se ter uma ideia das nulidades e inverdades enxertadas no Acórdão Nº 46/2017, 

diremos que, por entre outros argumentos, a Defesa terá alegado que: 
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1) A lei obrigava que a decisão do Recurso Nº 185/2016 fosse deliberada em 

Audiência Contraditória (Com a presença, participação da Defesa, e em obediência 

ao princípio do Contradictório), mas o STJ, de forma ilegal, terá decidido o Recurso 

em Conferência de Juízes (Com porta fechada, sem participação da Defesa, 

suprimindo o exercício do contraditório), o que constitui uma 

Inconstitucionalidade Grave, por infringir várias normas Constitucionais; 

2) Além do mais, o STJ NÃO FUNDAMENTOU  a sua decisão em decidir em 

Conferência, pois, não terá indicado a base legal ao abrigo do qual tinha preterido a 

Audiência Contraditória (Com a presença, participação da Defesa, e em obediência 

ao Princípio do Contradictório), para optar pela Conferência de Juízes (Com porta 

fechada, sem participação da Defesa, suprimindo o exercício do Contraditório);  

3) Os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ chegaram ao ponto de introduzir 

FALSIDADES e FACTOS  NOVOS no Acórdão, factos esses que sequer tinham 

sido sujeitos á julgamento e sequer constavam da Acusação, o que constitui uma 

NULIDADE grave, como previsto na alínea b) do Artigo 409º do CPP, posto que o 

STJ veio a afirmar que o Malogrado foi ferido de morte quando estava sem perfeita 

coordenação dos seus movimentos, o que não só constitui uma falsidade, como 

trata-se de um facto que nunca tinha sido discutido em sede de Julgamento, e 

sequer constava da Acusação 

255. Depois de analisar as Fraudes Processuais vertidas no Acórdão Nº 46/2017, no dia 09 de 

Julho de 2017, o Acusado Amadeu Oliveira elaborou a Reclamação a ser interposto contra 

esse Acórdão, e remeteu ao seu colega Advogado Dr. Daniel Ferrer Lopes, em anexo a um 

email, com conhecimento do Dr. Benfeito Mosso Ramos; 

 

MANIPULAÇÃO    DA   INSTRUÇÃO  CRIME   PELOS   SUSPOSTOS   OFENDIDOS 

Reclamação contra O Acórdão Nº 46/2017  

– 10 de Julho de 2017 -  
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256. Na Reclamação elaborada pelo Acusado Amadeu Oliveira fez uma detalhada análise de 

todos os actos e omissões da Secção Criminal, de uma forma o mais exaustiva possível, de 

modo a não deixar dúvidas sobre as barbaridades jurídicas vertidas nesse Acórdão Nº 

46/2017; 

257. Entretanto, antes de entregar a Reclamação no Supremo Tribunal de Justiça, o Acusado 

Amadeu Oliveira teve o cuidado de remeter, no dia 09 de Julho, por email, a dita 

Reclamação aos colegas Advogados Dr. Daniel Ferrer Lopes e ao Dr. Rogério Reis, com 

conhecimento do Dr. Benfeito Mosso Ramos, com os seguintes dizeres: 

Esse senhor Benfeito Mosso Ramos não passa de um aldrabãozeco que 

aldraba provas, trunca regras processuais para condenar inocente de 

forma nunca antes visto em Cabo Verde 

258. Essas afirmações em relação ao desempenho profissional do Dr. Benfeito Mosso Ramos que 

o Acusado Amadeu Oliveira verteu no texto do email, foram motivadas: 

1) Não só pela análise dos seus artigos de jornais, subscritos pelo Dr. Benfeito Mosso 

Ramos, 

2) Como pela ponderação dos anteriores Acórdãos que o mesmo tinha subscrito, 

designadamente, o Acórdão Nº 57/2016 referente a manutenção da Prisão 

Preventiva depois de ter sido deduzido a Acusação; 

3) Como, sobretudo, pelas barbaridades vertidas no Acórdão Nº 46/2017; 

Com efeito, na Reclamação que foi enviada em anexo ao referido email, continha a 

descrição pormenorizada de todos os actos e omissões ilícitos e criminosos praticados 

pelos Venerandos Juízes  Conselheiros da secção Criminal do STJ; 

259. Só que, quando os supostos Ofendidos apresentaram a Queixa, somente fizeram juntar o 

texto do email, porém, esconderam e não apresentaram a Reclamação que estava em 

Anexo, manipulando, assim, a Instrução do Processo Crime; 

260. Refere-se que, depois de acolher as sugestões e opiniões dos demais colegas que 

concordaram com os argumentos, no dia seguinte, ou seja, no dia 10 de Julho de 2017, o 
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Acusado Amadeu Oliveira deu entrada no STJ da Reclamação contra o Acórdão Nº 46/2017, 

rogando o suprimento das referidas invalidades; 

261. A Defesa cumpriu com o prazo legal de 5 dias para reagir ao Acórdão, reclamando contra o 

mesmo; Ou seja, a Defesa teve somente 5 dias para reagir em relação a um Acórdão que o 

STJ tinha levado mais de 10 meses em preparação; - Ou seja, porque o processo não se 

apresentava com nenhuma complexidade, salvo as Fraudes inseridas pelos STJ, a Defesa 

conseguiu cumprir o prazo legal de 5 DIAS 

262. Isso significa que o STJ deveria ter decido a Reclamação apresentado pela Defesa nos 10 dias 

seguintes, por forma a respeitar o Prazo de Prisão Preventiva que se expiraria no dia 31 de 

Julho de 2017, pois já não se tratava de análise e decisão de todo o processo, mas sim de 

somente corrigir as  nulidades, omissões, obscuridades e inconstitucionalidade do 

ACÓRDÃO e não de todo o processo; 

Posicionamento do Ministério Público 

Procurador Geral da República, Dr. Óscar Gomes 

Folhas 1313 à 1317 dos Autos 

263. Uma vez apresentada a Reclamação contra o Acórdão Nº 46/2017, o STJ enviou o processo à 

Procuradoria Geral da República para efeitos de colher o seu parecer, tendo em atenção as 

Nulidades e Inconstitucionalidades invocadas pela DEFESA; 

264. Verifica-se que também o Ministério Público cumpriu o seu prazo legal, emitindo o seu 

parecer dentro do Prazo, sem ter invocado nenhuma Complexidade do Processo, resultante 

da Reclamação; - Ver Folhas 1313 à 1317 dos Autos; 

265. Aliás, o Ministério Público foi muito lacónico, afirmando, no seu Parecer, que: 

i) Não valia a pena analisar todas as Nulidades e Inconstitucionalidade que tinham 

sido introduzidas pelo STJ e que tinham sido detetadas e invocadas pela DEFESA, 

pois,  

ii) Segundo a Procuradoria Geral da República era evidente que o Acórdão Nº 
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46/2017 era Nulo por ter sido decidido em Conferência de Juízes (Com porta 

fechada, sem participação da Defesa, sem a participação do Ministério Público, sem 

alegações orais, e  suprimindo o exercício do contraditório) em vez de ser em 

Audiência Contraditória (Com assistência do público, com participação da Defesa, 

e em obediência ao princípio do Contraditório); 

iii) Assim, a Procuradoria Geral da República escusou-se de pronunciar sobre as 

demais Inconstitucionalidades invocadas, alegando ser desnecessário, visto a 

evidência da Nulidade do referido Acórdão; 

 

NOTA MUITO BEM : 

266. Com esse posicionamento do Ministério Público, ficou evidente que era o STJ que estava 

introduzindo Nulidades e Inconstitucionalidades no processo, decidindo a Porta Fechada 

e sem o exercício do contraditório, em franca violação do Nº 4 do Artigo 211º da 

Constituição da República, com densificação no Artigo 9º da Lei de Organização e 

Funcionamento dos Tribunais Judiciais, Artigo 110º e alínea i) do Artigo 151º do Código 

Processo Penal; 

267. Ora, para além da Inconstitucionalidade acima referida, em relação à qual a Procuradoria 

Geral da República assumiu posição ao lado do Acusado Amadeu Oliveira, é de se lamentar 

que a Procuradoria Geral da República não tivesse proferido uma única palavra sobre as 

tamanhas e grandiosas Fraudes Processuais que os Venerandos Juízes Conselheiros da 

Secção Criminal do STJ tinha introduzido no Acórdão Nº 46/2017; 

Vejamos: 

 

ABUSO   DE   PODER  E  MANIPULAÇÃO  DA   VERDADE  DOS  

FACTOS 

Condenação de Arlindo Teixeira a 9 anos de Prisão 
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268. Nunca antes, em Cabo Verde, se viu outra Fraude Judicial como aconteceu com o 

Julgamento do Recurso Nº 185/2016, em que os Venerandos Juizes Conselheiros da 

Secção Criminal do STJ, onde se inclui os supostos Ofendidos, esforçaram-se até ao 

inimaginável para: 

i. Truncar as provas, 

ii. Distorcer os factos,  

iii. Ignorar as evidência, 

iv. Desprezar o Relatório Médico, 

v. Violar as regras legais, 

vi. Violentar os princípios Constitucionais, 

Ø Só para manter a condenação de Arlindo Teixeira, 

 

Do Julgamento Inicial – Primeiro Julgamento -   

Um Advogado de Defesa Imposto pelo Juiz, contra a vontade de Arlindo Teixeira. 

269. Arlindo Teixeira foi preso no dia 31 de Julho de 2015, tendo a legalização da sua 

prisão ocorrida no dia 02 de Agosto, tendo como Defensor Oficioso o Acusado 

Amadeu Oliveira; 

270. Porém, no mês em Março de 2016, o Acusado Amadeu Oliveira teve de se afastar, 

temporariamente, do processo; 

271. Aproveitando esse afastamento do Acusado Amadeu Oliveira, o Juiz Afonso Lima 

Delgado terá indigitado um outro Defensor Oficioso, mesmo contra a vontade do Sr. 

Arlindo Teixeira; 

272. Mesmo sabendo que Arlindo Teixeira não depositava confiança naquele Advogado, 

o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado impôs ao Sr. Arlindo Teixeira o referido Advogado; 
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273. Depois de nomeado pelo Juiz Afonso Lima Delgado, a primeira coisa que esse outro 

Defensor Oficioso fez, foi dirigir-se à cadeia de Ponta do Sol, entre os dias 12 e 14 de 

Março de 2016, para convencer o Sr. Alindo Teixeira no sentido deste confessar o 

suposto crime, dizendo-lhe que se confessasse e se aceitasse pagar alguma 

indemnização, o Tribunal poderia ser benevolente e, provavelmente, seria 

condenado somente a pena suspensa, o que mereceu a pronta recusa do Sr. Arlindo 

Teixeira; 

274. Nessa ocasião, o Sr. Arlindo Teixeira enviou uma mensagem ao Acusado Amadeu 

Oliveira, pedindo-lhe apoio, em virtude de não desejar ser defendido por aquele 

Defensor Oficioso nomeado pelo Juiz Afonso Lima Delgado, e que somente queria 

convence-lo a confessar o crime e a pagar indemnização, tendo o Acusado Amadeu 

Oliveira  ficado indignado e furioso com essa situação; 

275. Segundo Arlindo Teixeira, o Defensor Oficioso queria convencê-lo a pagar cerca de 

4.000.000$00 de indemnização aos familiares do falecido, com o argumento que este 

teria deixado uma criança órfão de 2 anos de idade, e que era necessário pagar-lhe 

uma pensão no valor de 20.000$00 mensais, até a criança completar a maioridade de 

18 anos, acrescido das despesas de funeral que, ao todo, rondaria os 4.000.000$00;  

276. O Acusado Amadeu Oliveira acreditou na versão do Sr. Arlindo Teixeira na integra, 

até porque coincidia com a versão que a Testemunha Manuel Lima (Actualmente 

Agente de Transito da Polícia Nacional, colocado na Esquadra de Achada de Santo 

António); 

277. Então, no dia 16 de Março de 2016, o Acusado Amadeu Oliveira dirigiu-se ao 

Tribunal, entrou dentro da Sala de Audiência e, em voz alta, denunciou aquela 

situação em que Arlindo Teixeira estava sendo julgado com um Defensor imposto 

pelo Juiz, contra a sua vontade, declarando que: 

1. Aquele Julgamento era uma Farsa,  
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2. Que aquele Defensor Oficioso era um Estagiário que não tinha experiência 

ainda para elaborar e sustentar uma defesa cujo crime em causa poderia 

ultrapassar 10 anos de prisão,  

3. Que tanto o Juiz como o próprio Estagiário sabiam que não gozavam da 

confiança do arguido preso,  

4. Que estavam a coagir o Sr. Arlindo a confessar um crime que ele não fez, 

mas que o Arlindo não iria confessar coisa alguma e nem iria pagar 

indemnização alguma; 

5. Refere-se que, em reação, o outro Defensor Oficioso declarou-se ofendido e 

magoado na sua honra, pelo que pediu para ditar para a acta do julgamento o 

incidente, mas mesmo assim, o Juiz continuou o julgamento com aquele 

Defensor Oficioso, o que terá levado o Acusado Amadeu Oliveira a ir 

arranjar um outro Advogado para assistir o Sr. Arlindo Teixeira e para que 

fosse suscitado um Incidente de Suspeição contra aquele Juiz Prevaricador; 

6. Assim, no mês de Abril de 2016, a Defesa de Arlindo Teixeira representada 

agora pelo Dr. Rogério Reis, viria a suscitar o Incidente de Suspeição Nº 

15/2016, contra esse Juiz, perante o STJ, porém, como o Supremo Tribunal 

de Justiça é SUPER, o incidente foi indeferido, pelo que esse mesmo Juiz 

Afonso Lima Delgado continuou sendo o Juiz da causa, até condenar esse 

pobre coitado a 11 anos de cadeia, mediante fraudes e falsidades de toda a 

casta e espécie; 

278. Em reacção, o Acusado Amadeu Oliveira começou a fazer denuncias por todos os 

cantos, entregando as pessoas cópia da Petição do Incidente de Suspeição, até que o 

Juiz viria a suspender a audiência de julgamento; 

279. Uma vez anulado a Primeira Farsa de Julgamento, o Juiz Afonso Lima Delgado 

marcou uma outra data para se iniciar um novo julgamento; 
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Do Segundo Julgamento 

- Dr. Daniel Ferrer Lopes - 

280. Estava previsto que a Defesa de Arlindo Teixeira no Segundo Julgamento fosse 

assegurada pelo Advogado Dr. Rogério Reis; 

281. Entretanto, inventado motivos de forma artificial, o Juiz Afonso Lima Delgado 

haveria de mandar interditar a entrada do Advogado Dr. Rogério Reis no tribunal, 

pelo que o Segundo Julgamento teve de ser feito por um outro Advogado, no caso o 

Dr. Daniel Ferrer Lopes; 

282. No final desse Segundo Julgamento, o Juiz Afonso Lima Delgado, em sede da 

Sentença Final, terá, de forma despudorada e sem temor algum, realizado tantas 

Fraudes Processuais, designadamente:  

i) Inserção de várias falsidades na Sentença, nomeadamente, 

colocando, na boca de uma testemunha, falsas afirmações que 

essa testemunha nunca tinha proferido, tudo para condenar o 

arguido, - Testemunha Fred Aricson Costa Lopes; - Foi feito constar da 

Sentença que essa testemunha teria afirmado que tinha ouvido 

Arlindo Teixeira reagir, dizendo que iria “dar um “amerda” ao 

Autelindo que ele não veria o Sol nascer no dia seguinte”, 

quando, na verdade, nunca essa testemunha teria feito tal 

afirmação; 

ii) Manipulação de provas, chegando ao ponto de recusar dar como 
provado a ocorrência de uma agressão a soco protagonizado pelo 
falecido Autelindo Lopes, contra Arlindo Teixeira, mesmo quando 
haviam 6 testemunhas que atestaram a ocorrência dessa 
agressão a soco, e mesmo sabendo que a própria Acusação 
Pública deduzida pela Procuradoria da República, dava como 
provado a ocorrência dessa agressão a soco;  
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iii) Ignorou e Desprezou, por completo, o Relatório Médico que 
dava como provado que o arguido estava, no momento do 
ferimento, fisicamente diminuído e incapacitado, em virtude de 
estar a padecer, no momento, de: (i) Fratura do cotovelo esquerdo; 
(ii) Entorse do joelho direito que lhe provocava um andar 
claudicante; (iii) incapacidade a 15% do braço e ombro direito;  

 

283. No final dessa farsa processual a que se chamou julgamento, o Juiz (Dr. Afonso 

Lima Delgado), a 12 de Julho de 2016, acabou por condenar o arguido a 11 anos de 

prisão;  

284. A Defesa de Arlindo Teixeira interpôs, junto do STJ (Supremo Tribunal de 

Justiça) - o Recurso da Sentença Final, RECURSO Nº 185/ 2016, que até a 

presente data, devido a manipulação de provas e inserção de falsidades 

realizadas pelo próprio STJ, ainda o processo não chegou ao fim – 

(Encontrando-se pendente no Tribunal Constitucional).  

285. Nas suas alegações de Recurso, a DEFESA terá alegado que o Juiz Dr. Afonso Lima 

Delgado terá feito uma interpretação e uma aplicação ilegal e inconstitucional do 

Artigo 177º do CPP – Livre Apreciação da Prova pelo Tribunal, para truncar as 

provas produzidas; 

 

Do Acórdão Nº 46/2017  Proferido pelo STJ 

286. Até certo ponto, o Supremo Tribunal de Justiça, através do Acórdão Nº 46/2017, 

viria a dar razão à Defesa, na maior parte das questões suscitadas, incluindo 

admitindo que o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado tinha colocado na boca de uma 

testemunha afirmações que esta nunca tinha proferido, o que constitui, a nosso ver, 

uma Inserção Grave de Falsidade no Processo; 
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287. Do mesmo modo, o STJ viria a reconhecer que quando a pessoa falecida saiu ferida, 

este teria em curso mais uma agressão contra o Arguido, desta feita a soco no rosto 

do Arguido, facto esse que o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado tinha recusado 

reconhecer, pese embora o próprio Ministério Público, através da Procuradoria da 

República, tinha dado como provado e como certo, em sede da Acusação; 

 

O Momento do Soco      E     O Instante do Ferimento. 

288. De forma muito resumida, poder-se-á dizer que toda a Defesa de Arlindo Teixeira 

estriba-se na alegação de que: 

(i) O Falecido é quem provocou e teve culpa no triste incidente que 

descambou na sua própria morte; 

(ii) O Falecido  já teria agredido outras pessoas, incluindo o seu irmão, ante de 

tentar uma nova agressão contra o arguido Arlindo Teixeira; 

(iii) O Falecido já teria provocado graves lesões no joelho e no cotovelo de 

Arlindo Teixeira, na sequência de uma anterior tentativa de agressão a 

pedradas; 

(iv) E que o Falecido ter-se-ia ferido, no momento em que tentou agredir 

Arlindo Teixeira, pela terceira vez, com um soco e, ao falhar o alvo, com 

a dinâmica do movimento do seu corpo, o mesmo ter-se-á decaído por 

cima do arguido, acabando por se ferir num canivete que o arguido 

trazia na mão; 

289. Ou seja, a Defesa não aceita a versão de que o arguido teria mesmo “esfaqueado” o 

malogrado, abraçando a tese de que foi um triste incidente provocado pelo próprio 

falecido, sem culpa alguma de Arlindo Teixeira; 
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290. Entretanto, mesmo que se queira dizer que Arlindo Teixeira teria ferido o 

malogrado de forma deliberada, então, sempre seria de se alegar (i) Legítima 

Defesa, Estado de Necessidade Justificante, (ii) Estado de Necessidade 

Desculpante ou(iii)  Inexigibilidade, pois, era de se compreender que: 

1. Depois ter sido atacado a pedradas,  

2. Depois de estar com uma fractura do cotovelo,  

3. Depois de estar com um entorse num joelho,  

4. Perante uma nova agressão, desta vez a soco; 

5. Era natural que reagisse em Legítima Defesa, 

291. Todavia,  no seu esforço de negar a ocorrência do soco, o Juiz Dr. Afonso Lima 

Delgado fez constar da sua Sentença o seguinte: 

48. Percorrido o descrito percurso, o Autelindo chegou no arguido que se encontrava 

de pé, em frente da porta do quarto onde o mesmo encontrava hospedado, 

frontalmente, a uma distância compreendida, entre meio metro a um metro, um 

braço, entre si. 

49. Acto seguido, ou seja, estando ambos posicionados frontalmente, o Autelindo livre 

de qualquer arma e, a uma distância de mais ou menos um metro, um braço, um 

do outro, sem que o Autelindo tivesse esboçado qualquer gesto, com uma 

navalha, cujas características não foi possível apurar em concreto, mas que reporta 

uma navalha (com as características semelhantes a uma esferográfica), com as 

dimensões não apuradas em concreto  - sabe-se, medindo cerca de 15cm, dos quais 

08cm correspondente a respectiva lâmina e os restantes 07cm de cabo ou, 12 a 14 

cm, a navalha que o arguido usara para descascar pedaço de cana que chupou/comeu 

momentos antes (pelo menos ate o momento em que o Autelindo chegou no local e 

atirou as mencionadas pedras), com a mão esquerda com que empunhava a descrita 

navalha, o arguido espectou-a no corpo do Autelindo, atingindo-o na região 

debaixo da aréola mamária esquerda correspondente com punção cardíaca. 
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292. Ora, para quem ler a descrição dos factos feita pelo Meritíssimo, fica com a 

impressão que o Dr. Afonso Lima Delgado quis convencer alguém  de que: 

1) Depois do Malogrado Autelindo ter agredido o seu próprio irmão com um 

soco no estômago, aquele  terá dirigido para Arlindo Teixeira, em passos 

rápidos, mas de forma ordeira e pacífica; - O que é falso!!! 

2) Aliás, o Meritíssimo Juiz faz mesmo questão de referir o que Autelindo foi 

em direcção de Arlindo Teixeira, sem nenhuma arma na mão, e que o 

Malogrado Autelindo não esboçou nenhum gesto de agressão, de forma 

a ficar evidente que o pobre coitado do Autelindo tinha ido em paz e só 

desejando o bem ao arguido, que nem arma levava consigo; 

3) E que, quando o Malogrado chegou à frente de Arlindo Teixeira, este 

aproveitou e espetou-lhe com a navalha, sem que este tivesse esboçado 

nenhum gesto de agressão; 

4) Sendo assim, e na sequência dessa distorção da verdade dos factos, o 

Meritíssimo Juiz Dr. Afonso Lima Delgado sentenciou Arlindo Teixeira 

numa pena de 11 anos de prisão. !!!!!!.  

 

Posicionamento do Acórdão Nº 46/2017 

293. Felizmente que, nessa parte, o Acórdão viria a dar razão à Defesa, pelo que 

discordou do Juiz e considerou que, efectivamente, resultava provado que o 

malogrado tinha atirado um soco contra Arlindo Teixeira, nos instantes antes do 

ferimento, fazendo constar do Acórdão o seguinte excerto: 

 

..., ..., depois de ter prometido outras pessoas, e de ter efectivamente agredido o seu 
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irmão com um soco no ventre ou um empurrão, para sair em disparada em direcção ao 

arguido Arlindo, não é normal que, no estado de agitação em que ele (O Malogrado) 

se encontrava, tivesse chegado junto dele (do Arguido Arlindo) e ficado quieto, sem se 

esboçar qualquer gesto. Pelo contrário, se ele já tinha agredido o irmão, era de esperar 

que agredisse também a pessoa para quem se dirigiu (Ao arguido Arlindo), dessa 

forma resoluta, ameaçadora, que denunciava uma predisposição para o ataque. 

- Ver Antepenúltimo Paragrafo da página 22 do Acórdão, que corresponde à folhas 

1242 dos Autos- 

294. Com esse posicionamento, o STJ acabou por desconstruir toda a fundamentação da 

Sentença, a um ponto tal, que não seria de esperar outra decisão a não ser mandar 

libertar Arlindo Teixeira, no imediato; 

295. Ou seja, o STJ repôs alguma verdade ao processo (reconhecendo a terceira agressão), 

mas depois não agiu em consequência, que seria a absolvição de Arlindo Teixeira. 

296. É interessante verificar que o próprio Juiz Afonso Lima Delgado afirmou que se se 

provasse a ocorrência do soco, então sim se poderia equacionar a Legítima Defesa; - 

Só que o Juiz Afonso Lima Delgado negou a existência do soco; Entretanto, veio 

agora o STJ reconhecer a ocorrência da terceira tentativa de agressão, desta vez, a 

soco, mas recusa a Legítima Defesa, ou qualquer outras formas de Exclusão de 

Ilicitude e de Culpa; – Ironia do Destino ou Manipulação Processual ????? 

 

Contradições Insanáveis 

297. Para se ter uma noção das contradições e vicissitudes deste processo, bastará dizer 

que, depois do Juiz Afonso Lima Delgado ter lido a sentença no Tribunal, ele passou 

a dirigir algumas palavras aos presentes, a laia de quem estava explicando o alcance 

da sua decisão; 

298. Nessa sua alocução, o mesmo terá elucidado aos presentes que: 
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A Tese do Juiz sobre a Legítima Defesa 

1) Um dos pontos fundamentais do processo era apurar se, nos instantes 

imediatamente anterior ao ferimento, se o Falecido tinha ou não tentado 

agredir o arguido com um SOCO, o que o Tribunal considerou como não 

provado; 

2) Explicou mais ainda o Juiz que se a Defesa tivesse conseguido provar que o 

Falecido tinha tentado, mais uma vez, agredir Arlindo Teixeira com um 

SOCO, então, sim, teria cabimento invocar a legitima defesa, ou outra 

causa de exclusão de ilicitude ou de culpa; 

3) Mas como a Defesa não tinha conseguido fazer prova da ocorrência do 

SOCO, então, isso significava que Arlindo Teixeira teria ferido o Falecido 

sem nenhuma razão justificativa, pelo era de se concluir que queria mesmo 

matar, pois, teria desferido o golpe no seu peito sem que aquele tivesse 

esboçado nenhum gesto de agressão; 

4) Assim, por causa disso, ficava excluído a configuração de qualquer causa 

de exclusão de culpa ou de ilicitude, devendo Arlindo Teixeira ser 

culpabilizado e condenado pela morte do malogrado; 

Testemunharam tal explicação os senhores (i) Dr. Daniel Ferrer Lopes, 

Advogado, residente em São Vicente, (ii) Dr. Helder Salomão, investigador 

social, residente em Ribeira Grande de Santo Antão; (iii) Entre outros 

presentes. 

299. Só que, através do Acórdão Nº 46/2017, o STJ acabou por dar como provado a 

ocorrência da agressão a soco do Falecido contra Arlindo Teixeira, no momento do 

ferimento.  

300. Com isso, o STJ acabou por corrigir a Inconstitucional interpretação e aplicação que 

o Juiz Afonso Lima Delgado estava fazendo do disposto do Artigo 177º do CPP – 

Livre Apreciação da Prova pelo Tribunal – pois, não era razoável que o Juiz 
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aproveitasse o poder de fazer a apreciação da prova de modo tão absurdo, ao ponto 

de negar o que resultava fartamente provado: – “A ocorrência da terceira agressão a 

soco do falecido, contra o rosto de Arlindo Teixeira”, no preciso instante em que 

aquele saiu ferido do incidente; 

 

Interpretação e Aplicação Inconstitucional do Artigo 177º do CPP pelo próprio STJ 

301. Entretanto, de forma muito CONTRADITÓRIA, o STJ, mesmo reconhecendo a 

ocorrência da terceira agressão a soco contra o arguido, quando este já estava 

fisicamente fragilizado por três lesões graves, o STJ recusa reconhecer Legítima 

Defesa a favor de Arlindo Teixeira, deixando no ar a ideia de que: 

(i) Na sequência do soco, Arlindo Teixeira terá tido tempo de escolher outra 

parte do corpo para ferir o malogrado,  

(ii) Como se, naquela sequência e naquela velocidade como os factos 

decorreram, houvesse tempo para Arlindo Teixeira raciocinar e tomar 

decisões de forma consciente, com ponderação meticulosa dos seus gestos 

de defesa; - Nada mais falso, pois os factos se sucederam tão rapidamente 

que foi questão de frações de segundos entre o soco e o ferimento!!!! 

302. Absurdo por absurdo, mais valia o absurdo do Juiz Afonso Lima Delgado de negar 

reconhecer a ocorrência do SOCO, (Como o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado fez na Primeira 

Instância)  do que a actual tese do STJ vertida no Acórdão Nº 46/2017 que admite a 

terceira agressão a soco, mas, alega que Arlindo Teixeira não deveria se ter 

defendido, levantando as mãos com o canivete, mas sim .... (Imagina-se!!!???): 

i) Deveria empreender UMA MANOBRA DE DISSUASÃO ???!!!!! 

ii) Deveria ter escolhido outra parte do corpo para ferir o malogrado, que não 

o peito; 
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iii) O Acórdão insinua que, na sequência da agressão a soco, Arlindo Teixeira 

aproveitou-se do facto do malogrado estar sob forte efeito do álcool, por 

conseguinte, sem perfeita coordenação dos seus movimentos, para o ferir 

de morte???? !!!! 

303. Todas essas alegações vertidas no Acórdão Nº 46/2017 configuram absurdos 

jurídicos, interpretações tendenciosas, e avaliações arbitrárias a um ponto tal, que 

o próprio Acórdão acaba por ser demasiadamente ambíguo e contraditório, para 

além de ser fruto de um continuo desrespeito pelo Princípio Constitucional de 

Presunção de Inocência; 

304. No meio dessa desgraça toda, é forçoso reconhecer que o Juiz Afonso Lima Delgado 

terá actuado mal, mas de forma coerente, pois, tecnicamente falando, sempre será 

melhor adulterar as provas (Como o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado fez) para não 

aceitar a ocorrência do SOCO, do que aceitar e dar como provado a ocorrência de 

mais uma agressão, a soco, e mesmo assim, recusar enquadrar os factos na Legítima 

Defesa, Estado de Necessidade Desculpante, Inexigibilidade ou outra forma de 

Desculpa ou afastamento da Ilicitude; 

305. Todavia, para que ninguém venha acusar a Defesa de estar a descontextualizar as 

palavras exaradas no Acórdão Nº 46/2017, convinha reproduzir os seguintes 

excertos: 

..., depois de (O malogrado) ter prometido outras pessoas, e de ter efectivamente 

agredido o seu irmão com um soco no ventre ou um empurrão, para sair em 

disparada em direcção ao arguido Arlindo, não é normal que, no estado de agitação 

em que ele (O Falecido) se encontrava, tivesse chegado junto dele (do Arguido 

Arlindo) e ficado quieto, sem se esboçar qualquer gesto. Pelo contrário, se ele já 

tinha agredido o irmão, era de esperar que agredisse também a pessoa para 

quem se dirigiu (Ao arguido Arlindo), dessa forma resoluta, ameaçadora, que 

denunciava uma predisposição para o ataque. 
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- Ver Antepenúltimo Paragrafo da página 22 do Acórdão, que corresponde à folhas 

1242 dos Autos- 

Ora, sendo certo que atendo ao quadro factual exposto na sentença, não se pode pôr 

em causa a existência de uma agressão já em curso, ..., ... contra a pessoa do arguido, 

da parte do Autelindo, que aliás já agredira a soco o seu próprio irmão, nem a 

possibilidade de recurso à força pública, já não se poderá considerar racional o 

meio empregue pelo arguido para repelir a agressão. 

Na verdade, estando o agressor (Malogrado Autelindo) desarmado, o recurso a um 

instrumento corto-perfurante para atingir na zona aonde fica localizado o coração, 

zona por conseguinte vital para qualquer ser humano, denota claramente que no meio 

empregue para se defender não era racional. Até porque o arguido já se tinha 

defendido do soco, desviando-se repentinamente da sua trajectória, o que não parece 

difícil de se conseguir, atendendo que o agressor estava sob forte efeito do álcool, por 

conseguinte, sem perfeita coordenação dos seus movimentos. 

Como tem vindo a se pronunciar a doutrina, se o defendente está munido de um 

instrumento de agressão e o agressor não apresenta qualquer instrumento de 

agressão, o defendente deve primeiro proceder a actos de dissuasão e, sendo estes 

inúteis, atingir partes não vitais do corpo do agressor. Persistindo a agressão, o 

defendente pode atingir partes vitais do agressor. 

- Ver segunda parte da página 24 do Acórdão, que corresponde à folhas 1244 dos 

Autos- 

306. Depois de ler este extracto do Acórdão, só apetece deitar no chão e chorar por uma 

Justiça Verdadeira, ..., ..., mas, por uma questão de consciência e perante tanta Não-

Justiça, é preciso continuar a lutar, até que algum dia a Justiça possa ser feita; 

307. Para que os Venerandos Juizes Conselheiros da Secção Criminal do STJ, pudessem 

sentir livre para fazer uma interpretação tão absurda do Artigo 177º do CPP,  

1) Decidiram o processo sozinhos,  
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2) Com porta fechada,  

3) Sem a participação nem da Procuradoria Geral da República e  

4) Sem a participação da Defesa,  

Ø O que não poderá ser aceite, como se demonstrará já de seguida: 

 

Inconstitucionalidade    Material 

do Artigo 177º do CPP; 

 – Livre Apreciação da Prova pelo Tribunal -  

308. Na verdade, decidindo com a Porta Fechada e sem a participação nem da Defesa 

nem do Ministério Público, os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ, 

aproveitando-se do Princípio da Livre Apreciação da Prova pelos Tribunais, 

estatuído no Artigo 177º do CPP, e desataram a produzir o Acórdão Nº 46/2017 com 

manifesta violação dos seguintes limites: 

i) A Experiência da vida comum, com respeito pelo bom senso inerente a um 

homem médio, colocado naquela mesma situação concreta; - Ver Primeira 

Parte do Artigo 177º do CPP; 

ii) Valor probatório dos documentos autênticos emitidos pelas entidades 

oficiais; - Ver Artigo 225º do CPP – Documentos Médicos sobre as lesões de 

que padecia o arguido; 

iii) Presunção de Inocência do arguido, com destaque para o “In dúbio pro 

Réo”; - Ver Nº 1 do Artigo 35º da Constituição e Artigo 1º do CPP 

iv) Dever de fundamentar sobre factos e o Direito, de modo claro e perceptível, 
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as decisões, por forma a que o homem comum entenda o raciocínio 

subjacente a cada decisão;  - Ver Nº 5 do Artigo 211º da Constituição, com 

densificação no Artigo 9º e Nº 2 do Artigo 403ºdo CPP 

Vejamos: 

309. Da leitura do  Acórdão Nº 46/2017 e das demais provas dos Autos, resulta 

inquestionavelmente  provado os seguintes factos: 

Factos Provados 

1) Arlindo Teixeira é um emigrante que reside na Europa (Fronteira entre 

França e Luxemburgo) e que tinha ido à Santo Antão passar um fim de 

semana na Zona de Caibros; 

2) No dia dos factos, encontrava-se na porta do  quarto onde se tinha alojado, na 

rua, na companhia de pessoas amigas, incluindo crianças, a conversar e a 

descascar alguns pedaços de cana sacarina com um canivete que tinha nas 

mãos; 

3) A dada altura o malogrado Autelindo surgiu por detrás, e sem nenhuma 

razão que o justificasse, (Tinha confundido Arlindo Teixeira com um Tal de 

Djeck de Sabina). atirou duas pedras em direcção do Arlindo Teixeira , sem 

demonstrar nenhuma descoordenação de movimentos; 

4) Que ao tentar se defender de uma das pedras, Arlindo Teixeira terá 

tropeçado e caído no chão, resultando um entorse num dos joelhos e a 

fractura do cotovelo esquerdo; 

5) Antes dessas duas lesões, Arlindo Teixeira já padecia de uma diminuição e de 

uma incapacidade física do Braço Direito a 15%, pelo que ficou padecendo de 

três lesões em três membros, sendo dois braços e uma perna; 

6) Ao contrário de Arlindo Teixeira que padecia de três lesões, o Falecido 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 137 de 266 

Autelindo exibia uma excelente forma física; 

7)  O malogrado Autelindo aparentava-se furioso e agressivo, agredindo os 

presentes, incluindo o seu irmão, física e moralmente, sem demonstrar 

nenhuma descoordenação de movimentos; 

8) Que a dado momento, o Malogrado terá corrido para trás de um casa, terá 

saltado uma parede e entrado numa propriedade agrícola, donde, depois de 

saltar alguns socalcos, teria aparecido na estrada com pedras na mão, outra 

vez, sem demonstrar nenhuma descoordenação de movimentos; 

9) Que o falecido Autelindo terá suspendido um bloco de 20 e atirado ao chão, 

sem demonstrar nenhuma descoordenação de movimentos; 

10) Que momentos imediatamente antes dele ter tentado agredir Arlindo 

Teixeira, o Falecido Autelindo  teria soqueado o seu irmão Aldevino que se 

esforçava para o segurar, atingindo-o no estômago, conseguindo escapulir-se 

do seu irmão, e encaminhou, de forma veloz, em direcção ao arguido, sem 

demonstrar nenhuma descoordenação de movimentos que se encontra no 

seu lugar sem nenhuma provocação; 

11) Que ao se aproximar do arguido, o malogrado terá desferido um soco em 

direcção ao rosto de Arlindo Teixeira,  sem demonstrar nenhuma 

descoordenação de movimentos; 

12) Que, entretanto, Arlindo Teixeira conseguiu esquivar-se do soco que falhou o 

alvo, 

13) Foi nesse instantes em que o Malogrado Autelindo estava desferindo o soco e 

que Arlindo Teixeira se esquivou é que o malogrado acabou por sair ferido, 

do lado esquerdo do peito, sendo certo que o ferimento foi provocado pelo 

canivete que o arguido trazia nas mãos; 
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14) Que imediatamente a seguir, o arguido recuou, suportado pelo irmão que 

vinha a correr atrás dele sem o poder agarrar, já com o ferimento no peito;  

15) No momento do soco, Arlindo Teixeira encontrava-se fisicamente limitado 

por padecer de 3 (três) lesões, a saber: (i) Redução e incapacidade física a 15% 

do braço direito; (ii) Entorse num dos joelhos que lhe impunha um andar 

claudicante e (iii) Fractura no Cotovelo esquerdo; 

16) Nos instantes anteriores ao Malogrado empreender a agressão a soco contra o 

Arlindo Teixeira, o Malogrado Autelindo não demonstrou nenhuma 

descoordenação de movimentos; 

17) O Falecido Autelindo acabaria por falecer em consequência do ferimento que 

o atingira na zona do coração, do lado esquerdo do peito; 

310. Estes são os factos essenciais que resultaram inequivocamente provados; 

311. Também resultaram provados, acima de qualquer dúvida que Arlindo Teixeira não 

teve outra hipótese de defesa, nem tempo para escolher outro instrumento, nem 

escolheu aquela localização da ferida, pelo que não teve culpa alguma no sucedido; 

Posicionamento Assumido no Acórdão Nº 46/2017 e mantido no Acórdão Nº 64/2017 

pelo STJ 

312. Sobre essas questões, o STJ, FAZENDO UMA INCONSTITUCIONAL 

INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO  DA LIVRE  APRECIAÇÃO  DA PROVA  PELOS  

TRIBUNAIS, terá decidido no sentido de considerar que, na sequência da Agressão a 

do soco, Arlindo Teixeira terá tido: 

i) Tempo suficiente para fazer outras manobras de dissuasão; – O que é 

falso; 

ii) Tempo suficiente para escolher um outro instrumento para se defender 
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que não o canivete que já trazia nas mãos; – O que é falso; 

iii) Tempo suficiente para deflectir e escolher outra parte do corpo para ferir o 

malogrado, que não fosse o lado esquerdo do peito onde fica alojado o 

coração; – O que é falso; 

iv) Depois de Arlindo Teixeira se ter defendido do soco, deliberadamente e 

desejando a morte do seu agressor, terá ferido de morte o Malogrado, 

atingindo-o, deliberadamente, no lado esquerdo do peito, região do corpo 

que terá sido escolhido por saber que alí ficava alojado o órgão vital que se 

chama coração; – O que é falso; 

v) Que, portanto, o meio empregue para Arlindo Teixeira se defender da 

agressão em curso foi irracional, desproporcional e desadequado, pelo que 

decidiu condenar o arguido a 9 anos de prisão, por alegado homicídio 

doloso, recusando sequer conceder ao arguido ter agido em legítima 

defesa ou outra causa de exclusão de culpa ou da ilicitude: 

313. Ora, essa construção feita pelos Venerandos Juizes Conselheiros da Secção Criminal 

do STJ, onde se inclui os supostos Ofendidos, Dra. Fátima Coronel e Dr. Benfeito 

Mosso Ramos, é tão absurda que não encontra respaldo nas regras da experiência, 

nem nos ditames Constitucionais; 

Vejamos: 

1- Exigência de Mais Manobras de Dissuasão 

314. Quando o STJ exige de Arlindo Teixeira a realização de Actos de Dissuasão, antes 

de se defender, o mínimo que se esperaria do STJ era que, no seu dever de 

FUNDAMENTAÇÃO, ao menos indicasse ou exemplificasse quê manobras ou actos 

de dissuasão seriam exigíveis à Arlindo Teixeira, quando colocado naquela situação 

concreta??? 
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i) Seria ganhar asas e voar que nem um pássaro?? 

ii) Seria sumir pelo chão adentro que nem um lagarto?? 

iii) Seria transformar-se num ser invisível e evaporar-se que nem um anjo?? 

iv) Seria fugir a correr, mesmo sabendo que estava com um entorse grave num 

dos joelhos?? 

v) Seria suplicar por piedade e compaixão do seu agressor, agressor esse que 

nem do irmão se compadecia??? 

315. Essa exigência dos Venerandos Conselheiros do STJ afigura-se NÃO RAZOÁVEL, 

NÃO JUSTA, NÃO SENSATA   E  TOTALMENTE  ALHEIA À EXPERIÊNCIA COMUM, 

pelo que, rogou-se, em sede da Reclamação que os Venerando Conselheiros da 

Secção Criminal do STJ fundamentassem o seu entendimento, respondendo às 

seguintes questões: 

i) Como mais dissuasão, para além do seu irmão a tentar conte-lo e ele a 

agredir o seu irmão a soco no estômago??? 

ii) Como mais dissuasão com o malogrado a ameaçar o próprio pai de 

morte?? 

iii) Como mais dissuasão se ele, para escapulir aos populares que o tentava 

conter, ele entrava pelas propriedades alheias, saltava socalcos, 

contornando casas, para voltar a tentar agredir o arguido;??? 

iv) Como mais dissuasão  se ele levantava “Blocos de 20” para o alto e atirava 

para afastar as pessoas que o queriam conter??? 

v) Como mais dissuasão se Arlindo Teixeira já estava com um cotovelo 

fracturado e um joelho lesionado, para além da sua deficiência física do 
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braço direito, como resulta provado??? 

vi) Qual a razoabilidade dessa exigência feita pelo STJ que nem o Juiz Afonso 

Lima delgado teve a coragem de exigir???? – Qual a razão disso?? – Qual o 

propósito???? 

vii) Tendo em conta as circunstâncias concretas e a velocidade como tudo 

decorreu, quais seriam os actos de dissuasão que os supostos 

Ofendidos Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Fátima Coronel fariam se 

colocados naquela circunstância concreta de estarem com (I) um 

cotovelo fracturado, (II) uma incapacidade a 15% do braço esquerdo e 

(III) uma entorse num dos joelhos, para mesmo assim (IV) serem 

atacados a soco, quando menos esperassem, e que tudo se decorresse 

em instantes (fracções de segundos), devido a velocidade do Ataque; 

316. Pese embora essas questões terem sido levantadas e colocadas em sede da 

Reclamação apresentada contra o Acórdão Nº 46/20017, nunca os Venerandos 

Juízes Conselheiros Dra. Fátima Coronel e Dr. Benfeito Mosso Ramos dignaram 

proferir uma única palavra sobre essa necessidade de fundamentação, o que viola, 

de modo gritante obsceno o Nº 5 do Artigo 211º da Constituição, com densificação 

no Artigo 9º do CPP, como viola o Princípio da Presunção de Inocência (Nº 1 do 

Artigo 35º da Constituição, com densificação no Artigo 1º do CPP); 

2- O Recurso a um instrumento corto-perfurante por parte do Arguido para se 

defender Não Foi Racional; 

317. Da mesma forma arbitrária e fora dos cânones da Experiência Comum, é utilizado 

no Acórdão Nº 46/2017, a afirmação de que não foi Racional o arguido “fazer 

recurso” a um instrumento corto-perfurante (Canivete que o arguido trazia nas 

mãos) para se defender da agressão que estava sendo sujeito; 
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318. No caso concreto, Arlindo Teixeira não escolheu aquele instrumento para ferir o 

malogrado Autelindo. Ao invés, foi este quem veio atacar o arguido, quando este já 

tinha o canivete nas mãos que estava sendo utilizado para descascar alguns pedaços 

de cana sacarina; 

319. Quando Arlindo Teixeira se viu confrontado com a agressão a soco, estando já com 

o canivete nas mãos, somente teve tempo de se esquivar ligeiramente e levantar as 

mãos para se defender, sem ter hipótese alguma de escolher RACIONALMENTE 

instrumento algum. 

320. Sendo assim, é de se repudiar essa arbitrariedade do STJ que, mais uma vez, faz 

uma má interpretação do Artigo 177º do CPP para desconsiderar o Princípio da 

Presunção de Inocência, nos termos do Nº 1 do Artigo 35º da Constituição, e para 

não apresentar uma fundamentação adequada, como é-lhe exigido pelo Nº 5 do 

Artigo 211º da Constituição; 

3- Escolha de outra parte do corpo para ferir o malogrado, que não o peito; 

321. Da mesma forma arbitrária, é utilizado, no Acórdão Nº 46/2017, a afirmação de que 

Arlindo Teixeira “devia escolher outra parte do corpo, que não o peito, pois no peito 

fica alojado o coração que é um órgão vital para qualquer ser humano,” para ferir o 

Falecido, como se Arlindo Teixeira tivesse, entre a agressão a soco, e o ferimento,  

alguma hipótese ou tempo bastante  para: 

Ø Párar quieto, e pensar muito bem; 

Ø Refletir nas opções, com calma, antes de reagir;  

Ø Ponderar com vagar sobre os instrumentos a serem utilizados, 

Ø Escolher com muito critério as partes do corpo a serem atingidas; 

Ø E só depois actuar com frieza e eficácia. 
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322. Ora, fazer esse tipo de exigência ao arguido, sem ter em consideração as 

circunstâncias concretas em que o mesmo se encontrava,  é levar o esforço de 

condenação a um limite que o Direito e a Justiça não devem permitir, pois, 

deliberadamente está-se a omitir e a deixar na obscuridade a circunstância concreta 

da velocidade com que o ataque a soco do malogrado contra o arguido tinha 

ocorrido, surpresa e velocidade essa que não permitia qualquer escolha ou 

ponderação; 

323. Parece até que os Venerandos Conselheiros do STJ estão a decidir no abstracto, sem 

levar em conta a rapidez e a fúria do malogrado que, na circunstância concreta, já 

tinha: 

i) Feito proezas e demonstração de rapidez,  

ii) Exibição de força física,  

iii) Esbanjamento de fúria e agressividade ao ponto dele: 

iv) Já ter soqueado o irmão no estômago,  

v) Já tinha tido a habilidade e a destreza de saltar “pilares – Socalcos” entre 

canaviais,  

vi) Já tinha suspendido um “Bloco de 20” e estilhaçado no chão,  

vii) Já tinha zarpado a em direcção ao arguido, em velocidade, sem que 

ninguém conseguisse conte-lo; 

viii) E que já tinha desferido um soco contra o arguido,  

ix) Tudo isso com rapidez e destreza 

x) Mas, desprezando tudo isso, a Secção Crime ainda exige que Arlindo 

Teixeira ponderasse bem antes de agir, quando ele estava debaixo de 
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um cerrado ataque; 

324. Na verdade, o pobre do coitado não teve tempo de escolher nada de nada, nem 

escolheu instrumento, nem escolheu parte do corpo a ser ferido, pois, tudo decorreu 

em instantes, sem cortes temporais, ou paragens de movimentos, que poderiam 

possibilidade escolhas, reflexões e tomadas de decisões conscientes.  

325. Até parece que os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ recusam respeitar a 

Presunção de Inocência, como determina a Constituição da República, para 

funcionarem num quadro de Presunção de Culpa, onde não é tido nenhum rigor na 

análise das circunstâncias concretas, nem o STJ apresenta uma fundamentação 

adequada e suficiente para que as pessoas do POVO pudessem entender o raciocínio 

subjacente a essa decisão.  

326. Sendo assim, é de se repudiar essa arbitrariedade do STJ que, mais uma vez, faz 

uma má interpretação do Artigo 177º do CPP, donde extrair a inconstitucional 

NORMA, segundo a qual o STJ vai ao ponto de desconsiderar o Princípio da 

Presunção de Inocência que assiste o Arguido, nos termos do Nº 1 do Artigo 35º da 

Constituição, e recusando apresentar uma Fundamentação Adequada como é-lhe 

imposto pelo Nº 5 do Artigo 211º da Constituição com densificação pelo Artigo 9º do 

CPP, por forma a que qualquer pessoa do POVO pudesse entender, à luz da 

experiência comum, a justiça e a justeza da decisão em questão; 

 

ALTERAÇÃO  SUBSTANCIAL  DOS  FACTOS 

Introdução de Factos Não Provados no Acórdão Nº 46/2017  

327. Para além de tudo o que já se disse, a interposição do Recurso Constitucional de 

Fiscalização Concreta tornou-se necessário em virtude do Acórdão Nº 46/2017 ter 

introduzido  uma verdadeira Alteração Substancial dos factos, o que, para além de 

ser contra o Princípio da Presunção da Inocência,  é proibido pelos Artigos 5º, 176º, 
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391º, 396-A do CPP, bem como infringe as normas constitucionais estatuídas nos Nºs 

6 e 7 do Artigo 35º da CRCV, o que se demonstra já de seguida: 

328. Com efeito, o STJ fez constar do Acórdão Nº 46/2017 a seguinte ideia: 

4- O arguido terá se esquivado do soco com facilidade e  aproveitou-se do facto 

do “malogrado estar sob forte efeito do álcool, por conseguinte, sem perfeita 

coordenação dos seus movimentos”, para o ferir de morte???? !!!! 

329. Antes de mais, cumpre perguntar aos Venerandos Juízes Conselheiros do STJ de que 

forma, e com base em que provas chegaram à conclusão que o falecido, quando 

desferiu o soco contra o arguido, estaria sem perfeita coordenação dos seus 

movimentos???? 

330. Mas, para que ninguém venha a acusar a Defesa de estar a deturpar o pensamento 

do Acórdão, convinha fazer a transcrição dos exatos termos exarados no Acórdão 

como fundamento da decisão: 

..., ... denota claramente que no meio empregue para se defender (o canivete 

que o arguido trazia nas mãos) não era racional. Até porque o arguido já se 

tinha defendido do soco, desviando-se repentinamente da sua trajectória, o que 

não parece difícil de se conseguir, atendendo que o agressor estava sob 

forte efeito do álcool, por conseguinte, sem perfeita coordenação dos 

seus movimentos. 

 

- Ver segunda parte da página 24 do Acórdão, que corresponde à folhas 1244 dos 

Autos- 

331. Ora deste excerto do Acórdão  teremos a destacar os três factos que são a prova 

cabal que os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ que elaboraram o acórdão estão 

funcionando dentro de um quadro de Presunção de Culpa: 
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i) O arguido já se tinha defendido do soco;                                                       - 
NOTA BEM:  O Acórdão utiliza o verbo “Defender” no tempo pretérito, no passado 

mais do que perfeito, ou seja, “Já se tinha defendido”, ou já se “defendera”, transmitindo 

a ideia de que o soco tinha ocorrido num passado distante, e que depois de se ter 

defendido, é que o arguido, deliberadamente, feriu o malogrado – Nada mais Falso!!!! 

ii) Não foi difícil o arguido defender-se do soco porque o agressor estava 

sob forte efeito do álcool, por conseguinte, sem perfeita coordenação 

dos seus movimentos;   

 - NOTA BEM:  O Acórdão Nº 46/2017, acaba por trazer uma novidade ao processo que 

nunca antes tinha sido analisado no processo que é a afirmação de que o malogrado estava 

“sob forte efeito do álcool, por conseguinte, sem perfeita coordenação dos seus movimentos 

– Nada mais Falso!!!! 

 

Pretérito- Mais -Do -Que -Perfeito 

332. Sobre a afirmação que consiste na proclamação de que Arlindo Teixeira terá ferido o 

malogrado, depois de já se ter defendido do soco, trata-se de uma inovação 

processual, na medida em que não houve um “depois”, tendo em conta que os actos 

de: (i) Agressão a Soco, (ii) Esquivar-se do soco e (iii) Ferimento no peito 

aconteceram de forma corrida, sem nenhuma interrupção ou corte temporal na 

sequência dos acontecimentos; 

333. Até então, havia duas versões: 

i) O Juiz Afonso Lima Delgado proclamou na Sentença que Nunca tinha 

ocorrido o tal SOCO contra Arlindo Teixeira, portanto, não se colocou 

sequer um “antes” e um “depois” do SOCO, pela simples razão de que a 

Sentença, contra toda a prova produzida, deu como não provado a 

ocorrência do Soco. 
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ii) Por seu lado, a Defesa sempre alegou que Arlindo Teixeira não terá 

esfaqueado o malogrado, mas que, ao se defender do soco, nessa reacção 

de defesa, levou as mãos ao rosto, tendo o malogrado se ferido, quando 

falhou o alvo, e decaiu sobre o arguido;  

NOTA BEM: Não existiu um “depois do soco”, “antes” do ferimento, pois, 

esses três eventos:  

(i) Agressão a soco;  

(ii) Desvio do soco;  

(iii) Ferimento no Peito;  

Decorreram de forma concomitantes, em simultâneo, numa 

sequencia de movimentos sem interrupções, e sem paragens 

temporais, formando uma sequencia unitária no tempo. 

334. Ora, os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção Criminal do STJ, fazendo uma 

inconstitucional interpretação do preceito vertido no Artigo 177º do CPP para 

extraírem uma norma, segundo o qual eles se acham no direito de desprezar toda a 

prova produzida, e desprezando as circunstâncias concretas do caso, criam um 

enredo fantasioso tanto quanto falacioso, só para condenar Arlindo Teixeira; 

Vejamos: 

 

Do Efeito do Álcool  sobre a Coordenação Motora do Malogrado 

335. Sobre a alegada “falta de coordenação perfeita dos movimentos” invocada no 

Acórdão Nº 46/2017, nada, nos Autos, autoriza os Venerandos Juízes Conselheiros 

da Secção Criminal do STJ a chegar à conclusão que: 
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 “O malogrado estava sob forte efeito do álcool o que, por conseguinte, 

lhe impedia a perfeita coordenação dos movimentos.” 

336. Com efeito, aquando da apresentação da RECLAMAÇÃO contra o Acórdão Nº 

46/2017, a DEFESA terá instado ao STJ para fundamentar a sua decisão sobre a 

afirmação de que o Malogrado estaria sem perfeita coordenação motora, por forma 

a que se pudesse compreender e esclarecer os seguintes aspectos: 

1) Qual foi a quantidade de álcool que o malogrado tinha ingerido?? 

2) O Álcool ingerido era de boa ou má qualidade; 

3) Quando ele ingeria alguma quantidade de álcool, ele estava com fome, ou 

tinha alimentos e água no estômago??? 

4) Em que factos concretos os Venerandos Conselheiros estribam para chegar 

a tamanha conclusão?? 

5) Como se explica então que o malogrado, antes de agredir o arguido a soco, 

tenha tido coordenação motora o suficiente para protagonizado as 

seguintes façanhas: 

Provas de Excelente  Coordenação Motora 

a) Ter atirado duas pedras grandes em direcção aonde Arlindo Teixeira 

estava sentado a descascar canas, logo no início do incidente??? 

b) Ter se libertado das pessoas que o continham para ir saltar numa 

propriedade agrícola, ultrapassando socalcos e paredes, para surgir do 

outro lado da estrada com mais duas pedras na mão??? 

c) Ter tido coordenação de movimentos suficiente para suspender um 

“Bloco de 20”, e arremessar esse Bloco contra o chão, até o partir aos 

bocados; 
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d) Ter tido coordenação de movimentos suficiente para agredir o seu 

irmão no estômago; 

e) Ter tido coordenação de movimentos suficiente para correr em 

disparada em direcção ao arguido, sem que ninguém o pudesse deter; 

f) Ter tido coordenação de movimentos suficiente para desferir um soco 

contra o arguido???? 

g) Perante todos esses factos provados no processo, o mínimo que os 

Venerandos Juizes Conselheiros do STJ, Dr. Benfeito Mosso Ramos 

e  Dra. Fátima Coronel poderiam fazer era indicar os meios de prova 

onde se estribaram para chegar a conclusão que o malogrado estava 

afectado por dificuldades de coordenação motora quando desferiu o 

soco contra o Arguido 

337. Infelizmente, em vez do STJ apresentar uma fundamentação adequada, tendo em 

conta as circunstâncias concretas do caso e à luz da experiência comum, agora, em 

sede do Acórdão Nº 64/2017, o STJ apresentou, no 3º e 4º Parágrafo da Página 20 do 

referido Acórdão, a seguinte falaciosa fundamentação: 

Extracto da Página 20 do Acórdão Nº 64/2017 

Que resulta provado que o malogrado Autelindo tinha bebido uma certa 

quantidade (Não determinada com precisão) de grogue, distribuído ao longo do 

dia,  

Que como o Malogrado Autelindo estava exaltado e agressivo, com propensão 

para agredir as pessoas, tendo chegado mesmo a agredir um familiar, sem 

qualquer razão aparente, é legítimo inferir, em termos racionais, que isso ficou a 

dever ao efeito do álcool, a mesma causa que à luz das regras da experiência, 

impede uma perfeita coordenação de movimentos. Aliás, por alguma razão a lei 

proíbe a condução sob o efeito do álcool, mesmo que se tenha ingerido pequena 
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quantidade 

338. Ou seja, com isso o STJ recusou a responder as questões que tinham sido formuladas 

na RECLAMAÇÃO e que continuam sem resposta, sendo certo que são aspectos 

importantes para a boa decisão da causa, pelo que devem fazer parte de uma boa 

fundamentação. 

339. Ora: 

Ø A inferência feita pelo STJ de que o falecido Autelindo estaria padecendo de 

dificuldades de coordenação motora ou de que ele não estaria com perfeita 

coordenação dos seus movimento,  

Entra em total contradição com os factos dados como provados, e é 

contrária à experiência comum 

Ø Com as façanhas e feitos físicos dados como provados nos Autos e descritos 

acima, 

340. Pelo que, verifica-se uma contradição insanável entre os fundamentos do próprio 

Acórdão Nº 46/2017 e 64/2017, contradição essa que é motivo de fundamentação de 

Recurso, conforme disposto na alínea b) do Nº 2 do Artigo 442º do CPP, e causa de 

Nulidade, nos termos da alínea a) do Artigo 409º do CPP que nos remeter para Nº 2 

do Artigo  403º do CPP; 

 

Manobra de Diversão – Condução sob Efeito do Alcool 

341. Para o caso concreto, não importa e nem é relevante a argumentação expedida pelo 

STJ de que “a lei proíbe a condução de viaturas sob o efeito do álcool, mesmo que se 

tenha ingerido pequena quantidade”, na suposição de que o álcool afecta a 

coordenação dos movimentos do condutor, pois, trata-se de uma abstração sem 

nenhuma aplicabilidade ao caso concreto, posto que, no caso concreto, não se trata 

de condução sob o efeito do álcool, mas sim, o que verdadeiramente importa de 
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saber é se, com base nas provas existentes nos autos, pode-se concluir que o 

malogrado estava ou não sem perfeita coordenação de movimentos, naquele preciso 

momento em que empreendeu a agressão a soco contra o Arlindo Teixeira; 

342. Sendo assim, qualquer invocação de Código de Estrada ou de outras leis 

relacionadas com efeitos do álcool em qualquer outra actividade humana, será pura 

manobra de diversão do STJ para desviar as atenções da falta de adequada 

fundamentação para tamanha conclusão, e para desviar as atenções do desrespeito 

pelo Princípio da Presunção de Inocência do Arguido; 

343. Aliás, não bastará alegar que o malogrado teria ingerido alguma bebida alcoólica 

para que isso seja determinante no que toca à eventual descoordenação motora, 

pois, o efeito do álcool no organismo dos humanos varia de pessoa por pessoa, 

dependente de vários factores, designadamente: 

i) Há quem consegue ingerir, numa final de tarde, mais de uma dezenas de 

cálices de “grogue”, sem que isso lhe afecte, nem o raciocino, nem o equilíbrio, 

nem a coordenação dos movimentos; 

ii) Há quem consiga ingerir muito mais, desde que tenha algum alimento e água 

no estômago; 

iii) Há quem consiga ingerir muito mais, desde que o tempo esteja fresco e que a 

pessoa esteja em movimento, para que o nível de álcool no sangue possa ser 

moderado pela respiração; 

iv) Há quem fique triste com 8 cálices somente, mas há quem fique somente 

eufórico e contente com a mesma quantidade; 

v) Há quem fique violento e agressivo quando ingere uns 10 cálices de grogue, 

mas há quem fique sereno e pacífico, somente chorando sem razão. 

vi) Por isso, mesmo aceitando que o malogrado pudesse ter ingerido algum álcool, 

não existem, nos Autos, prova de que, no momento do soco, ele estaria com 

dificuldades de coordenação de movimentos. 

vii) Aliás, muito pelo contrário, as provas indicam que ele se comportava como 
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um verdadeiro atleta e um excelente pugilista!!!! – Será que os Venerandos 

Juízes Conselheiros vão negar essas evidências????!!!!!  Porque??? Com quais 

fundamentos???!!!! – Qual a razão e a razoabilidade em vir invocar a lei de 

condução sob efeito do álcool já que não se vislumbra qualquer 

aplicabilidade ou analogia possível com o caso concreto???? – Será por Puro 

Arbitro???!!! 

344. Ademais, a introdução deste facto novo no processo, (introduzido no Acórdão Nº 

46/2017 e é agora mantido pelo Acórdão Nº 64/2017) relacionado com a alegada 

DESCOORDENAÇÃO  MOTORA DO  MALOGRADO, colide com os seguintes direitos 

fundamentais, com assento Constitucional, designadamente: 

Ø Violação dos princípios do Contraditório, do Acesso às Provas e da Ampla 

Defesa, estatuídos no Nºs 6 e 7º do Artigo 35º da Constituição, com 

densificação nos Artigos 5º, 176º e 391º do Código Processo Penal – CPP; 

345. É que, em nenhum momento do processo tal facto fora analisado e não existem nos 

autos provas a respeito, pelo que mal se compreende que, agora, na fase do recurso, 

o STJ queira vir introduzir este facto relacionado com a Descoordenação Motora do 

malogrado; 

346. Pelo exposto, é de se repudiar essa arbitrariedade do STJ que, mais uma vez, faz 

uma má interpretação do Artigo 177º do CPP, para extrair a inconstitucional 

NORMA, segundo a qual o STJ vai ao ponto de desconsiderar o Princípio da 

Presunção de Inocência que assiste o Arguido, nos termos do Nº 1 do Artigo 35º da 

Constituição, e recusando apresentar uma Fundamentação Adequada como é-lhe 

imposto pelo Nº 5 do Artigo 211º da Constituição com densificação pelo Artigo 9º do 

CPP, por forma a que qualquer pessoa do POVO pudesse entender, à luz da 

experiência comum, a justiça e a justeza da decisão em questão; 

 

Dois Pesos e Duas Medidas - PARCIALIDADE 
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347. Nos pontos imediatamente anteriores, ficou desconstruído essa tentativa de impor a 

ideia de que o Malogrado estaria com limitações de coordenação motora, o que é 

redondamente falso!!! 

348. Entretanto, ao contrário, quem estava efectivamente com limitações motoras era o 

arguido, porém..., contudo....., todavia...., os Venerandos Juízes Conselheiros da 

Secção Criminal do STJ, deliberadamente, ignoram ou tentam obscurecer as 

verdadeiras limitações do arguido; 

Vejamos: 

349. A Defesa alegou em sede da Contestação,  em sede das Alegações de Recurso e em 

sede da RECLAMAÇÃO ao Acórdão Nº 46/2017 que, no momento da agressão a 

soco, o Arguido Arlindo Teixeira já se encontrava manifestamente diminuído 

fisicamente, e em manifesta desvantagem física em relação ao seu Agressor 

Autelindo, patenteando três lesões e limitações físicas importantes que o impedia de 

enfrentar e defender-se eficazmente do seu agressor Autelindo; 

350. Ou seja, perante tais evidencias, em vez dos Venerandos Juizes Conselheiros do 

CSMJ aceitarem e considerarem tais factos, de modo a reconhecerem que o Arguido 

terá agido ao abrigo de uma cause de exclusão da culpa e da ilicitude (Legítima 

Defesa), fizeram constar do Acórdão o seguinte excerto: 

Por maiores que pudessem ser as limitações físicas do arguido, as mesmas não eram de 

molde a impedir-lhe de espetar um instrumento corto-perfurante na vítima, como 

efectivamente acabou por acontecer. 

- Ver antepenúltimo parágrafo da página 23 do Acórdão, que corresponde à 

folhas 1243 dos Autos- 

351. Ou seja, para os Venerando Juízes Conselheiros, uns grogues podem ser razão para 

descoordenação de movimentos (quando se tratar do malogrado), todavia ...., 

Entretanto....., Contudo ..... Quando se trata do Arguido: 
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(i) Uma Lesão grave no Ombro direito,  

(ii) Uma Lesão grave no Joelho direito  

(iii) Uma Lesão grave no Cotovelo esquerdo),  

Os Venerandos Juizes Conselheiros do STJ são da opinião que: “Por maiores que 

pudessem ser as limitações físicas do arguido, as mesmas não eram de molde a 

impedir-lhe de espetar um instrumento corto-perfurante na vítima” 

352. Por uma questão de descargo de consciência, apraz reproduzir mais uma vez o que 

ficou dado como provado no concernente às lesões de Arlindo Teixeira e as 

limitações de movimento: 

79.- Constam dos autos à fls. 921, declarações/depoimentos da médica fisioterapeuta 

NEDIA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS, desacompanhadas de qualquer documento 

medico, nomeadamente ficha clinica ou relatório medico comprovativo da incapacidade 

de 15% do braço direito a que o arguido alega ter, conforme a própria realtou: - 

segundo uma avaliação fisioterapêutica, no dia 01 de Fevereiro de 2016, o Senhor 

Arlindo Teixeira apresentava-se dor á palpação da região do cotovelo esquerdo, 

crepitações a palpação desta mesma região, diminuição da amplitude 

de movimento e (diminuição) de força muscular; Ainda, 

apresentava-se um edema visível na região do joelho direito e prolongava-se 

para a perna direita, dor a palpação da região pateto femoral, dor a mobilização activa 

e passiva, crepitações, diminuição da amplitude de movimento, 

diminuição da força muscular e consequentemente uma 

marcha claudicante; Ao perguntar o paciente, se tinha mais alguma queixa 

em outra região corporal, este reivindicou défice motor na articulação 

do ombro direito, que foi comprovado com uma 

avaliação física, onde apresentava um bloqueio 

articular; O bloqueio articular da articulação do ombro direito foi 

comprovado com documento que o paciente apresentou da administração do controlo 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 155 de 266 

médico de segurança social no Luxemburgo, evidenciando uma incapacidade parcial da 

mesma articulação. 

353. Ora, como poderá o STJ desprezar e minimizar um testemunho Médico, de uma 

Técnica Especialista em Motricidade Humana desta forma, desdizendo, sem 

nenhum fundamento a perícia da Testemunha Dra. Nédia Patrícia Santos???? – Será 

isso fazer Justiça????? 

354. Será que os Venerandos Conselheiros do STJ não compreenderam as palavras que 

ficaram escritas no testemunho dessa Técnica Especialista em Motricidade 

Humana, designadamente que o arguido: 

Descrição Médica das Lesões do Arguido 

i) Apresentava-se dor á palpação da região do cotovelo esquerdo, 

ii) Crepitações a palpação desta mesma região,  

iii) Diminuição da amplitude de movimento e de força muscular;  

iv) Apresentava-se um edema visível na região do joelho direito e prolongava-se 

para a perna direita, 

v) Dor a palpação da região pateto femoral, 

vi) Dor a mobilização activa e passiva, crepitações, diminuição da amplitude de 

movimento, diminuição da força muscular e consequentemente uma marcha 

claudicante;  

vii) Défice motor na articulação do ombro direito, que foi comprovado com uma 

avaliação física, onde apresentava um bloqueio articular;  

355. Ora, se mesmo perante provas tão robustas e tão cristalinas, os Venerandos Juízes 

Conselheiros da Secção Criminal do STJ tiveram a coragem de afirmar que quem 

estava com dificuldades de coordenação motora era o Falecido Autelindo Lopes, e 
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não Arlindo Teixeira, então, perante isso, temos de reconhecer que fica muito difícil 

fazer uma Defesa Honesta e Séria, quando se é confrontado com tamanha 

duplicidade de critérios, havendo dois pesos e duas medidas diferentes, somente 

para prejudicar o arguido; 

356. Na verdade, se Arlindo Teixeira não tivesse conseguido esquivar daquela pedrada, 

o mais certo é que ficasse gravemente ferido, desfigurado, ou mesmo encontrado a 

morte pela acção directa e criminosa do malogrado; 

357. De todas as formas, conseguiu escapar com vida, ..., .... pese embora quererem 

mandá-lo para a cadeia durante 9 anos...., ... !!!! 

358.  Aliás, caso Autelindo não tivesse falecido, (por acto e por culpa sua), devido as 

lesões que provocou no arguido, o mesmo estaria sujeito a uma pena de prisão que 

poderia atingir os 8 anos de cadeia, conforme disposto no Artigo 129º do Código 

Penal; 

359. Entretanto, no Acórdão Nº 46/2017, para não absolver Arlindo Teixeira, os 

Venerandos Juizes Conselheiros, desvalorizaram a versão da Defesa que vai no 

sentido de se afirmar que tudo não passou de um acto instintivo (Não Racional) de 

defesa, fazendo plasmar no Acórdão o seguinte trecho: 

Ora, considerando essa versão do arguido, como se poderá explicar que, estando a 

navalha fechada(ou segurada) na mão, com a ponta, isso é a lâmina, virada para o punho 

dele, a vítima tenha conseguido se ferir por contacto ou impacto com tal instrumento? 

Essa versão do arguido não tem correspondência com outros factos provados (MAS NÃO 

SE INDICA QUAIS FACTOS SERÃO ESSES), e escapa às regras da lógica e da experiência 

comum, não sendo concebível que a vítima se espetasse nesse instrumento corto-

perfurante, com lâmina virada para o punho, do mesmo passo que o arguido tem as mãos 

levantadas em direcção ao seu próprio rosto;             

- Ver último e  antepenúltimo parágrafo da página 21 do Acórdão, que corresponde à 

folhas 1241 dos Autos- 
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360. Depois de se ler este excerto, resulta evidente que os Venerandos Conselheiros estão 

com dificuldade em visualizar, em imagens, o que terá acontecido; 

361. Assim, para se esclarecer o equivoco e o manifesto lapso, a Defesa, estribando-se na 

conjugação de todas as provas produzidas, acabou por fazer uma demonstração 

visual da sequência dos factos que fez inserir na sua Reclamação contra o Acórdão 

Nº 46/2017; 

362. ENTRETANTO, verifica-se, pela leitura do Acórdão Nº 64/2017, que os Venerandos 

Conselheiros recusaram analisar tal demonstração visual que foi construída levando 

em conta todas as provas, reproduzindo o instante preciso do ferimento; 

Sequencia dos Acontecimentos em Imagens 

 

Figura 1 - Posição Inicial do Canivete 

 

 

Figura 2 - Pormenor do canivete 
na mão 

  

 

Sequência 

Demonstrando: 

1- Posição Inicial do 

Canivete, a ser 

segurado na mão 

esquerda, com o bico e 

a lâmina apontada para 

cima, em direcção ao 

punho, estando o 

canivete protegido entre 

mão e o corpo do 

arguido. 
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363. Ora essas imagens são a reprodução visual da conjugação das seguintes provas: 

Sequencia 

demonstrando:  

2- O instante em que o 

soco estava sendo 

desferido,  

3- A reacção instintiva 

do arguido em levar 

as mãos para o rosto, 

em defesa.  

4- O posicionamento 

do canivete em face 

ao Malogrado; 

Sequencia 

demonstrando:  

5- O esquivar do soco 

por parte do arguido; 

6- Com a dinâmica do 

movimento do 

Malogrado, quando 

falhou o soco, o seu 

corpo “decai” sobre o 

Arguido; 

7- O peito do 

Malogrado acaba por 

impactar contra o 

canivete, saindo 

ferido.  
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1) Declarações não só do arguido,  

2) Depoimentos das Testemunhas que estavam mais próximos do local e que 

assistiram tudo; 

3) Do relatório médico que indica o posicionamento do ferimento; 

4) O facto de ter sido um único ferimento: 

364. Tendo o ferimento decorrido de forma tão rápida, é possível que os presentes não 

tenham ficado todos com a mesma percepção em relação ao pormenor em questão, 

Todavia, da conjugação de todas as provas produzidas, não restaram dúvidas de que 

Arlindo Teixeira não teve culpa alguma no sucedido; 

365. Entretanto, os Venerandos Conselheiros do STJ estribados em argumentos 

incompreensíveis, e deleitando-se com frases feitas pseudo-jurídicas como as que 

verteram na Página 11 do Acórdão Nº 46/2017 – Folhas 1231 dos Autos, sobre a 

Livre Apreciação da Prova (Artigo 177º do CPP), desatam a fazer uma valoração 

arbitrária e sem fundamentação das provas, sem respeito, e sem respeito pelo 

Princípio Inviolável da Presunção da Inocência, 

366. Ora, mesmo na hipótese de alguém quiser inventar dúvidas que não existem, 

mesmo assim, havendo dúvidas, o STJ não poderia fazer uma interpretação tão 

arbitrária do disposto no Artigo 177º do CPP de modo a prejudicar o arguido, pois, 

existindo dúvidas, elas só poderão ser resolvidas a favor do Arguido, por força do 

Princípio da Presunção de Inocência, estatuído Nº 1 do Artigo 35º da Constituição 

da República, com desenvolvimento e densificação no Artigo 1º do CPP; 

 

HONRA  E  GLÓRIA  AO  TRIBUNAL   CONSTITUCIONAL 

 

Jurisprudência do Tribunal Constitucional de Cabo Verde 
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367. Neste ponto, convinha abrir um parênteses para recordar a Jurisprudência da lavra 

do Venerando Juiz Constitucional PROFESSOR DOUTOR PINA DELGADO, e do  

Venerando Juiz Presidente do Tribunal Constitucional, Meritíssimo DR. JOÃO 

PINTO SEMEDO que, nos que se reporta à questão da Interpretação Conforme à 

Constituição do Artigo 177º do CPP – Princípio da Livre Apreciação da Prova pelos 

Tribunais - , fizeram constar o seguinte excerto: 

 

 “ ..., ... as Decisões Judiciais tomadas ao abrigo do Princípio da Livre Apreciação da 

Prova Pelos Tribunais, por decorrerem do íntimo das convicções criadas pelos juízes, 

são insindicáveis, não é constitucionalmente conforme. 

..., “O Tribunal Constitucional rejeita qualquer perspetiva com base na qual a 

determinação da dúvida que constitui pressuposto de decisão favorável ao arguido 

seja uma questão meramente subjetiva que, dependa, ao abrigo do princípio 

processual penal da livre apreciação da prova, exclusivamente de critérios interiores 

do próprio juiz, de onde resultaria uma consequência de insindicabilidade”. Haverá 

sempre elementos objetiváveis que criam critérios abstratos que permitem o controlo 

externo desses atos, ainda que tendencialmente lasso, tese igualmente acolhida por 

essa decisão (Ibid., para. 4.4.) 

..., ... 

O que ainda se liga a outra garantia de natureza processual penal que releva para este 

inquérito de violação, o da presunção da inocência, já que, perante tais 

circunstâncias, não podia deixar de fazer parte do processo hermenêutico que leva à 

aplicação da norma ao caso concreto, o artigo 1º do Código de Processo Penal 

sugestivamente denominado de “Direito fundamental à presunção da inocência”, 

onde o legislador optou por usar expressão segundo a qual “Todo  arguido se 

presume inocente até ao trânsito em julgado de sentença condenatória”, de onde se 

extraiu importante corolário que determina que “Havendo dúvida sobre quaisquer 
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factos relativos à infracção cuja existência se procura verificar ou à 

responsabilidade que se pretende apurar, ela será resolvida em favor do arguido”.    

... 

Portanto, em última instância remetendo à primeira parte do número 1 do artigo 35 

da Constituição, o qual consagra precisamente uma garantia processual penal 

fundamental associada ao direito à liberdade e que se assenta em última instância no 

próprio princípio da dignidade da pessoa humana..  

 

 

368. Por outro lado, reportando-se ao caso concreto de Arlindo Teixeira, em sede do 

Recurso de Amparo Constitucional já decidido, versando sobre os factos em 

concreto, mais precisamente, ....  

Ø Sobre a questão da falta de INTENÇÃO, ou a falta de EXIGIBILIDADE de 

outro comportamento por parte de Arlindo Teixeira ...., ....  

Ø Nada se compara a profundidade e adequação do que o Venerando Juiz 

Constitucional PROFESSOR DOUTOR PINA DELGADO, em conjunto 

com o Venerando Juiz Presidente do Tribunal Constitucional, Meritíssimo 

DR. JOÃO PINTO SEMEDO,  fizeram constar da folha 54 à 61 do Acórdão 

Nº 8/2018 de 26 de Abril de 2018, proferido no âmbito do Recurso de 

Amparo Nº 03/2017,  

Ø Através do qual o Tribunal Constitucional determinou a soltura do arguido 

Arlindo Teixeira e que reza o seguinte: 

Excerto Acórdão Constitucional Nº 8/2018 de 26 de Abril de 2018, Proferido no âmbito do 

Recurso de Amparo Nº 03/2017, 
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Pode-se até esquecer que há um direito, liberdade e garantia à auto-defesa porque 

aparece escondido num preceito fora do título segundo da parte segunda da Carta 

Magna da República epigrafado de “direito de resistência”. O qual decorre da 

seguinte fórmula: “é reconhecido a todos os cidadãos o direito de não obedecer a 

qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir 

pela força qualquer agressão ilícita, quando não seja possível recorrer à 

autoridade pública”.  

... , ....  

..., ... Por conseguinte, o que consta da sua segunda parte é, na verdade, a 

enunciação de outro direito a si germano, mas diferente no seu foco. É o que se 

representa pelo segmento, em parte comum, em parte autónomo, conforme o qual 

“É reconhecido a todos os cidadãos o direito (…) de repelir pela força qualquer 

agressão ilícita, quando não seja possível recorrer à autoridade pública”. 

Portanto, à pessoa são reconhecidas posições jurídicas que lhe habilitam a agir no 

sentido de proteger os seus direitos, liberdades e garantias, nomeadamente vida, 

integridade pessoal, liberdades, privacidade e outros que estejam a ser 

ilicitamente afetados, independentemente da natureza e qualidade do seu autor.   

Naturalmente, está-se perante um meio de autotutela de direitos, mas também 

trata-se, na mesma linha daquilo que se registou a respeito do direito de 

resistência, de um verdadeiro direito subjetivo, que abarca posições jurídicas 

essenciais do ser humano com natureza de direito, liberdade e garantia, 

caraterística que, mais uma vez, resulta do próprio preceito e da indicação que o 

legislador constituinte transmite ao ancorar-se no segmento “É reconhecido a 

todos os cidadãos o direito de (…) repelir pela força qualquer agressão ilícita”, e 

com a linguagem liberal típica do reconhecimento que, em última instância, 

remete à teorização utilizada por John Locke. 

..., ... 
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Não sem antes lembrar que ..., ...   já que estava afastado o dolo e presente uma 

excludente de ilicitude – em particular com os desdobramentos decorrente dos 

artigos 290 e 261 no seu número 3. Como alega, resultaria óbvio para 

qualquer observador que o Senhor Arlindo Teixeira agiu num 

quadro de legítima defesa, que, à luz da lei criminal, para a qual 

se remete, é uma das causas de exclusão da ilicitude ou de 

desculpa, conforme explicitado pelos artigos 35, 36 e 41 do 

respetivo instrumento codificador, o Código Penal.  

..., ... 

Disso decorrem efeitos naturais que se projetam sobre os órgãos que 

constitucionalmente aplicam o direito ao caso concreto, dirimindo, nos termos do 

artigo 209 da Constituição, conflitos de interesses públicos e privados, reprimindo 

a violação da legalidade democrática e assegurando a defesa dos direitos e 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Pois, a eles se dirige injunções 

constitucionais de, primeiro, ao fazê-lo, não aplicarem normas inconstitucionais, o 

que vem consagrado no número 3 do artigo 221 da Lei Fundamental, conforme o 

qual “os tribunais não podem aplicar normas contrárias à Constituição ou aos 

princípios nela consignados”.  

..., ... 

Nesta conformidade, os órgão judiciais pátrios ficam obrigados a considerar em 

qualquer operação de aplicação do Direito ao caso concreto, atos que lhe são 

próprios, os direitos, liberdades e garantias das pessoas, quando as normas que 

aplicam estejam diretamente conexas com eles, como era o caso, pelos motivos já 

desenvolvidos. 

Citação de Excerto Acórdão Constitucional Nº 8/2018 de 26 de Abril de 2018, Proferido no 

âmbito do Recurso de Amparo Nº 03/2017, 
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369. Ora, é certo que o Tribunal Constitucional viria a proferir o Acórdão Nº 08/2018, 

somente no mês de Abril de 2018, porém, qualquer homem médio do POVO, depois 

de ler o Acórdão Nº 46/2017 de Junho de 2017, conseguiria, nesse altura, chegar a 

essa mesma conclusão de que os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção 

Criminal do STJ andava a cometer grandes barbaridades contra a Constituição da 

República, com gritantes Violações dos Direitos e Garantias de Arlindo Teixeira; 

370. Assim, quando a 09 de Julho de 2017, o Acusado Amadeu Oliveira remeteu o 

aludido email para o seu colega Dr. Daniel Ferrer Lopes, afirmando que o suposto 

ofendido (Como os demais Juizes da Secção Criminal do STJ) andava a truncar as 

provas como nunca jamais tinha sido visto em Cabo Verde, somente para manter 

Arlindo Teixeira na prisão, estava somente a dizer, com um ano de antecedência, 

uma verdade que o Tribunal Constitucional haveria de vir dizer um ano depois; 

371. Nesta ordem de ideias, não faz sentido acusar Amadeu Oliveira do cometimento de 

14 Crimes, quando nada se fez e nada se vai fazer em relação aos Fraudes 

Processuais, Truncagem de Prova, Manipulação dos Factos protagonizado pelos 

Venerandos Juízes da secção Criminal do STJ, onde se inclui os supostos Ofendidos; 

372. Todavia, essa situação de Truncagem dos Factos só aconteceu porque a decisão do 

STJ foi tomada a Porta Fechada e sem o Exercício do Contraditório, como se 

demonstra já de seguida; 

Vejamos: 

Processo de Formação da Decisão no STJ 

Decisão em    “CONFERÊNCIA DE JUIZES,  COM  PORTA FECHADA”  

Em vez de ser   

Decisão em      “AUDIÊNCIA CONTRADITÓRIA E PÚBLICA” 

373. Ora, para que o STJ pudesse sentir livre para fazer tamanhas aldrabices na 

apreciação arbitrária da Prova, os Venerandos Juízes viriam a decidir o Recurso: 
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1) Em “Conferência de Juízes com Porta Fechada, sem participação da 

Procuradoria da República e sem a participação da DEFESA, o que é 

INCONSTITUCIONAL,  

2) Em vez de se ter optado por decidir “Em Audiência Pública Contraditória, 

com participação da Procuradoria Geral da República e com a participação 

da DEFESA”; 

374. Daí que, logo que a DEFESA foi notificada do Acórdão Nº 46/2017, tratou logo de 

invocar tal Inconstitucionalidade, em sede da Reclamação; 

- Recurso   de Fiscalização Concreta da Constitucionalidade Nº 02/2018 

 

- Tribunal Constitucional -  

375. Em reação à RECLAMAÇÃO da Defesa contra o Acórdão Nº 46/2017, o STJ viria a 

decidir, através do Acórdão Nº 64/2017, porém, mantendo na integra a sua anterior 

decisão; 

376. Por que o STJ não se dignou a suprimir tais Inconstitucionalidade alegadas pela 

DEFESA na RECLAMAÇÃO, a DEFESA foi forçada a interpor  um Recurso 

Constitucional, junto do Tribunal Constitucional, que ficou registado como Autos 

de Recurso Constitucional de Fiscalização Concreta da Constitucionalidade e 

Legalidade Nº 02/2018; 

 

- Tentativa de Bloquear e Impedir o Recurso  Constitucional –  

 

377. Perante a Interposição do Recurso Constitucional, o STJ viria a proferir o Acórdão 

Nº 74/2017, através do qual o STJ viria a pugnar no sentido do Tribunal 

Constitucional recusar o aludido Recurso Constitucional. - Ver Folhas 1452 à 1467 

dos Autos, onde alegaram que: 
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I. O STJ chega a afirmar que o seu procedimento de decidir com a Porta Fechada, 

em Conferência em vez de ser em Audiência Pública, (Independentemente de ser 

Inconstitucional ou não) já se tinha transformado em uma regra  de  COSTUME, 

tendo em conta que havia mais de uma década vinha decidindo daquele mesmo 

modo, em outros processos crimes: 

II. Sem que a Presidência da República contestasse tal procedimento; 

III. Nunca os Deputados da Assembleia Nacional tinham contestado tal 

procedimento; 

IV. Nunca a Procuradoria Geral da República teria contestado tal procedimento; 

V. Nunca o Provedor de Justiça tinha contestado tal procedimento, 

Ø Pelo que a DEFESA de Arlindo Teixeira não deveria colocar em causa o que 

vinha sendo aceite por toda a Comunidade Política e Jurídica de Cabo Verde, 

nomeadamente, Presidente da República, Provedor de Justiça e demais 

Entidades ...., .....; 

378. Ou seja, o STJ queria iludir o Tribunal Constitucional que existe um consenso 

nacional a volta do seu modo de actuar, - O QUE É REDONDAMENTE FALSO!!! 

 

Diferença entre 

Fiscalização Sucessiva     &     Fiscalização Concreta 

379. Antes de mais, é uma falácia querer supor que os Titulares dos demais Órgãos  de 

Soberania e o Sr. Provedor de Justiça não tenham, até então, agido, porque 

estariam solidários e em concordância com as formas de actuação do STJ, ..., ... na 

verdade, o que vem acontecendo é que, simplesmente, os demais órgãos de 

Soberania nunca agiram em sede de Fiscalização Sucessiva, pela simples razão de 
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nunca terem tido contacto com a questão, e por conseguinte, não terem 

conhecimento de tais Inconstitucionalidades; 

380. Por outro lado, é necessário ficar claro que o Facto de nenhum titular dos órgãos de 

Soberania terem accionado a Fiscalização Sucessiva contra essa interpretação do 

STJ, tal omissão, mesmo que fosse consciente, não pode servir de razão para tentar 

impedir que a Parte Lesada (A DEFESA DO ARGUIDO) possa se socorrer da  

Fiscalização Concreta, pois, estas duas formas de FISCALIZAÇÃO DA 

CONSTITUCIONALIDADE constituem institutos jurídicos distintos entre si, posto 

que, existem legitimidades diferentes, procedimentos distintos, prazos diversos, 

tramitação diferenciada, e objectivos radicalmente diferentes, pelo que nunca 

poderão ser confundidos entre si; 

381. Bastará ler com atenção as diferenças de regime estatuídas na lei: 

(i) O Processo de Fiscalização Sucessiva - (Artigos 69º à 74º da Lei Nº 

26/VI/2005 de 28 de Fevereiro ( Orgânica do Tribunal Constitucional) 

(ii) Ao processo de Fiscalização Concreta  - (Artigo 76º à 93º da Lei Nº 

26/VI/2005 de 28 de Fevereiro ( Orgânica do Tribunal Constitucional) ; 

382. Daí que tentar invocar a Presidência da República, os Senhores Deputados 

Nacionais ou o Sr. Provedor de Justiça que só podem agir em sede de Fiscalização 

Sucessiva, quando estamos perante um Processo de Fiscalização Concreta que se 

destina somente às Partes (Defesa do Arguido e Ministério Público), é deveras quer 

confundir o Tribunal Constitucional, induzindo esta Corte Constitucional a 

interpretar e a aplicar mal a própria Constituição da República, o que seria 

desprestigiante, amoral e ridículo; 

383. Em vez de andar a invocar Inconstitucionalidades passadas para justificar 

Inconstitucionalidades presentes, os Venerandos Juizes Conselheiros do STJ 

deveriam era conformar a sua conduta ao ditames do Nº 3 do Artigo 211º do 

Constituição que estatui que “ Os Tribunais não podem aplicar leis contrárias á 
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Constituição”, na medida em, nos termos do Nº 3 do Artigo 3º da Constituição, “As 

Leis e os actos de qualquer entidade pública só serão válidas se forem conforme à 

Constituição”;  

Falta de Fundamentação  do Supremo Tribunal  

384. Anteriormente, o STJ decidiu em Conferência, produzindo o Acórdão Nº 46/2017, 

sem apresentar nenhuma fundamentação, nem indicação da base legal na base da 

qual teria desrespeitado a obrigatoriedade de decidir o Recurso em Audiência 

Contraditória, o que motivou a pronta Reclamação da Defesa; 

385.  Uma vez apresentada a Reclamação pela Defesa, a Procuradoria Geral da República 

viria a posicionar-se como já ficou acima descrito; 

386. Em reacção, o STJ viria a proferir o Acórdão Nº 64/2017, ora em análise, Acórdão 

esse que era suposto corrigir e suprimir as nulidades e inconstitucionalidades 

vertidas no anterior Acórdão Nº 46/2017, porém, verifica-se que o Acórdão Nº 

64/2017, continuou prenhe de INCONSTITUCIONALIDADES; 

 

Posicionamento da Procuradoria Geral da República 

VERSUS 

Posicionamento da Defesa 

387. Notificado a se pronunciar sobre a RECLAMAÇÃO  apresentada pela Defesa contra 

o Acórdão Nº 46/2017, a Procuradoria Geral da República, no seu Parecer, a Folhas 

1313 à 1317 dos Autos, não teve nenhuma hesitação em concordar com as 

Inconstitucionalidades e Nulidades alegadas pela Defesa, pugnando pela 

Declaração de Nulidade do Acórdão Nº 46/2017; 

388. No essencial a Procuradoria Geral da República argumentou o seguinte: 
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a. O Acórdão Nº 46/2016 que decidiu Recurso Nº 185/2016 deveria ser proferido 

na sequência de uma Audiência Contradictória, com participação da Acusação 

(Procuradoria Geral da República) e da Defesa; 

b. Que,  pese embora a Lei Nº 84/VI/2005 de 12 de Dezembro de 2005, ter vindo, 

em 2006 em diante, suspender temporariamente as regras constantes do CPP 

que estatuíam a obrigatoriedade do Supremo Tribunal decidir os Recursos 

Crime em Audiência Contradictória, essa suspensão temporária conheceu o seu 

término com a aprovação do Decreto-Legislativo Nº 05/2015 de 11 de 

Novembro e que terá entrado em vigor no dia 12 de Dezembro de 2015, o que 

significa que a obrigatoriedade de Audiências Contradictórias esteve suspensa 

somente entre Dezembro de 2005 até Dezembro de 2015, ou seja durante 10 anos 

e nada mais; 

c. Assim, quando a 04 de Julho de 2017, o STJ proferiu o Acórdão Nº 46/2017 sem 

a realização da Audiência Contraditória, o citado Acórdão ficou padecendo de 

uma nulidade insuprível, pelo que a Procuradoria Geral da República declarou 

a sua concordância com o pedido da DEFESA; 

d. Tendo chegado a conclusão de que o Acórdão Nº 46/2017 era Nulo, por 

violação da Lei – Código do Processo Penal em vigor - a Procuradoria Geral da 

República absteve, por considerar desnecessária, abordar e se pronunciar sobre 

os demais aspectos invocados pela DEFESA, designadamente, absteve de se 

pronunciar sobre a questão maior da INCONSTITUCIONALIDADE; 

389. Ora como se vê, a Procuradoria Geral abordou a questão somente numa lógica de 

mera sucessão de leis no tempo, sem adentrar nos aspectos e implicações 

CONSTITUCIONAIS; 

390. Ao invés, a Defesa sempre terá colocada a questão numa lógica de Respeitos pelos 

Princípios, Direitos e Garantias Constitucionalmente consagrados; 
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391. É que, mesmo antes da entrada em vigor do Decreto-Legislativo Nº 05/2015 que 

veio clarificar a questão, revogando a Lei Nº 84/VI/2005, o representante da 

DEFESA (Amadeu Fortes Oliveira) sempre expressou a sua posição de que a 

interpretação correcta e conforme a Constituição nunca poderia ser no sentido de 

suprimir as audiências contradictórias no seu todo, passando o STJ a decidir “Em 

Segredo” e sem “Contraditório”, por ser um atentado contra as garantias da Defesa; 

392. Aliás, em nenhuma situação seria aceitável que uma Lei viesse esmagar os direitos 

fundamentais acima referidos, só porque o Salão existente no Edifício do Supremo 

Tribunal de Justiça não se encontrava em boas condições de “Habitabilidade”, pois, 

a ser assim, seria mesma coisa que afirmar que a Constituição da República pouco 

valor possui, na medida em que bastaria qualquer insuficiência de um edifício ou 

inoperacionalidade de um equipamento do Tribunal, para justificar a denegação dos 

mais elementares direitos fundamentais dos cidadãos, incluindo o Direito à Ampla 

Defesa, ao Contraditório, à Audiência Pública que são princípios consagrados na 

Constituição como sendo INVIOLÁVEIS; 

393. Felizmente, ao contrário do que os STJ quer fazer crer, o representante da DEFESA 

(Amadeu Fortes Oliveira) sempre defendeu que  o nº 1 do Artigo 2º da Lei Nº 

84/VI/2005 que procedeu à Suspensão Temporária das Audiências Públicas para 

Produção de Prova no Supremo Tribunal não estatuía, como consequência 

necessária, a imposição de todos os recursos serem decididos em “Conferência”, 

mas sim, essa suspensão somente determinava que sempre que o Supremo Tribunal 

de Justiça sentisse a necessidade de Realizar Audiências Pública para Produção de 

Prova, tal como previsto no Artigo 464º/nº4, Artigo 467º/ nºs 1, 2 e 3, Artigo 

442º/nº2, - essa Produção/Renovação de Prova não se faria no Supremo Tribunal, 

em virtude de estar Suspenso a realização de audiências públicas de Produção de 

Provas no Supremo Tribunal, pelo que o Supremo Tribunal somente determinaria  

os termos e a extensão das provas que deveriam ser renovadas (Nº 2 do Artigo 467º 

do CPP) e  o Processo deveria ser remetido ao Tribunal Recorrido para a Realização 

de Novo Julgamento, em audiência pública contraditória, nos termos previsto no Nº 
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1 do Artigo 470º do CPP; - Essa é a solução legal, estatuída no CPP e é esta a 

solução resultante da Constituição da República; 

Natureza,  Necessidade  e Âmbito das 

AUDIÊNCIAS   PÚBLICAS   CONTRADICTÓRIAS 

394. Resulta da conjugação dos vários dispositivos constantes do Código Processo Penal 

e da Constituição da República referentes a essa matéria que, as Audiências 

Públicas Contradictórias realizadas em sede de Recurso, no Supremo Tribunal de 

Justiça, podem ser realizadas para os seguintes efeitos: 

i) Audiência de julgamento para Produção/Renovação de Prova, 

designadamente, audição de testemunhas, inquirição do arguido, 

etc; - Ver Artigo 464º/Nº4 e Artigo 467º/Nºs 1, 2, e 3 todos do CPP; 

ii) Audiência para Análise e Exame da Prova anteriormente 

produzida em julgamento, nomeadamente, provas documentais e 

audição ou visionamento de provas em suporte audiovisual que 

tiverem sido já produzidos no julgamento de 1ª Instância, mas 

que o Relator acha que devem ser alvo de um exame especial; - 

Ver 464º/ Nº 2 e 3 do CPP; 

iii) Audiência para Proferimento de Alegações Orais; - Ver 464º/ Nº 

2, 5 e 6  do CPP; 

395. Assim, o novo Código Processo Penal - CPP - aprovado pelo Decreto-Legislativo Nº 

2/2005 de 07 de Fevereiro que entrou em vigor a 01 de Outubro de 2005, previa que 

as Audiências Públicas Contraditórias pudessem ser realizadas para esses três 

efeitos acima descritos; 

396. Todavia, somente 2 (dois) meses depois da entrada em vigor do novo CPP, foi 

aprovada a Lei Nº 84/VI/2005 que entrou em vigor no dia 13 de Dezembro de 2005, 
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que, no seu Artigo 2º, veio suspender, temporariamente, algumas regras referentes a 

realização da Audiência Contraditória, no Supremo Tribunal, suspensão essa que 

abrangia somente as Audiências Para Produção/Renovação de Prova, como 

nos indica o próprio título – epígrafe do referido Artigo 2º que reza o seguinte: 

Artigo 2º 

Suspensão da vigência das audiências públicas para 

Produção de Prova no Supremo Tribunal de Justiça 

397. Ora, basta ler o epígrafe do referido dispositivo para entendermos que não foram 

todas as audiências é que foram suspensas, mas sim, somente as audiências públicas 

destinadas à PRODUÇÃO  DE PROVA  é que ficaram suspensas, sem prejuízo para 

as audiências públicas para análise e exame da prova, e para proferimento de 

alegações orais, que continuaram sendo obrigatórias ; 

398. Assim, tendo em conta que em 2005, quando o novo Código Processo Penal entrou 

em vigor, o edifício onde se encontra instalado o Supremo Tribunal de Justiça estava 

a necessitar de obras de remodelação e conservação, não havendo disponível um 

salão que pudesse receber dezenas de sujeitos processuais, quais sejam, arguidos, 

testemunhas, peritos, advogados,  magistrados, funcionários e público assistente, 

então, foi aprovada a Lei Nº 84/VI/2005, cujo Artigo 2º suspendia somente as 

audiências destinadas à Produção de Prova que exigia um espaço adequado; 

399. Foi por essa razão relacionada com falta de um salão operacional (Existe um salão, 

mas alguém achava que não era adequado), dentro do Edifício do Supremo Tribunal 

de Justiça que motivou o legislador a optar pela suspensão de  Direitos, Liberdades 

e Garantias Fundamentais, o que configura um exagero inqualificável; – Fazer 

aprovar uma Lei na Assembleia Nacional só porque alguém achava que o Salão 

do Edifício do STJ não era bom o bastante !!!!! 
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400. De todas as formas, ficou expresso na letra da lei, mais precisamente no epígrafe do 

Artigo 2º, que a suspensão somente se operaria nas Audiências para a Produção de 

Prova; 

401. Todavia, lamentavelmente, no 3º Parágrafo da página 4 do Acórdão Nº 64/2017, 

simulando estar a transcrever com rigor o que reza o citado epígrafe do Artigo 2º, os 

Venerandos Juizes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça subtraíram a 

expressão “Para Produção de Prova” de modo a deixar entender que as 

audiências públicas haviam sido suspensas na totalidade, o que é redondamente 

falso, tendo eles lavrado o seguinte excerto: 

Vale aqui recordar o teor do artigo 2º da Lei nº 84/VI/2005, de 12 de 

Dezembro, cuja epígrafe refere-se precisamente à suspensão das 

audiências públicas no Supremo Tribunal de Justiça: 

Quando na verdade o epígrafe refere-se precisamente à: 

 Suspensão das audiências públicas para a produção da 

prova no Supremo Tribunal de Justiça: 

402. Infelizmente, não foi só o epígrafe é que foi citado e transcrito de forma “omissa”  e 

“adulterada” pelos Venerandos Juízes Conselheiros, pois, igualmente, foi suprimida 

a palavra “JULGAMENTO” quando se fez a citação e transcrição do Nº 2 do Artigo 

2º da referida Lei, por forma a deixar entender que outra seria o sentido e o alcance 

da suspensão.  

403.  Vejamos a letra da lei que foi aprovada e publicada no Boletim Oficial, para 

compararmos com a transcrição dessa mesma Lei Nº 84/VI/2005 feita pelos 

Venerandos Juízes Conselheiros na página 4 do Acórdão Nº 64/2017, colocando as 

palavras suprimidas a vermelho: 

Artigo 2º 
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Suspensão da vigência das audiências públicas Para 

Produção de Prova no Supremo Tribunal de Justiça 

1. Ficam igualmente suspensas provisoriamente as disposições do Código de Processo 

Penal, referentes à tramitação dos recursos penais em audiência pública contradictória, 

enquanto não forem criadas as condições para a realização de sessões desse teor no 

Supremo Tribunal de Justiça. 

2. O membro do Governo responsável pela área da Justiça, ouvidos previamente os 

Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público, mediante 

Portaria, declarará, quando verificadas, preenchidas as condições de habitabilidade do 

Supremo Tribunal de Justiça para a realização das audiências públicas De 

Julgamento referidas no número anterior 

404. Ora, para quem ler o Artigo 2º na sua integralidade, sem cortes, omissões ou 

adulterações, lendo a letra dos dois números em conjunto com a letra da epígrafe, 

não restará dúvida de que o âmbito e o alcance do Artigo 2º dessa Lei Nº 

84/VI/2005 foi a de somente suspender as audiências públicas de JULGAMENTO 

PARA A PRODUÇÃO/RENOVAÇÃO DE PROVA, e não as demais Audiências 

Pública, nomeadamente para exame da prova anteriormente produzida e para as 

alegações orais; 

405. Aliás, tanto que não foram suspensas as demais audiências públicas contraditórias 

que somente no âmbito deste Caso, o STJ já realizou 3 (três) audiências 

contraditórias para decidir os HABEAS CORPUS  intentados pela Defesa, com a 

participação do subscritor e da Procuradoria Geral da República na pessoa do Dr. 

Óscar Tavares (duas vezes) e do Dr. Landim (uma vez), tendo as partes apresentado 

as suas alegações orais perante a Secção Criminal do STJ, no Salão do Edifício, sem 

nenhum constrangimento de maior; 

406. Ora se no âmbito dos Recursos de HABEAS  CORPUS, o STJ pode e tem realizado 

Audiências Contraditórias, com análise das provas documentais e proferimento de 
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alegações orais, igualmente, não obstava que tais audiências fossem também 

realizadas em sede dos Recursos Ordinários. 

407. Daí que seja manifestamente excessivo vir invocar o Artigo 2º da Lei Nº 84/VI/2005 

para recusar ao arguido o seu direito a exercer o contraditório, em audiência 

pública, em sede de Recurso; 

 

PROCEDIMENTO   CONFORME  À   CONSTITUIÇÃO 

408. Na verdade, todos os estudantes de Direito terão a ciência de saber que 

esquematicamente, o procedimento mais Conforme à Constituição seria o seguinte: 

a) No âmbito de um Recurso Crime interposto para o STJ, verifica-se a 

necessidade de, nos termos do Nº 4 do Artigo 464º e 467 do CPP, se Renovar a 

prova produzida na 1ª Instância, por violação do disposto nas alíneas do Nº 2 

do Artigo 442º do CPP, ou porque o Juiz de Julgamento, na Primeira 

Instância, terá desrespeitado as regras Constitucionais referentes a apreciação 

da Prova; 

b) O STJ determina os termos e a extensão em que as provas devem ser 

renovadas, tendo em conta os factos essências a serem apreciados e 

decididos; 

c) Todavia, como o Supremo estaria, nos termos do Nº 1 do Artigo 2º da Lei Nº 

84/VI/2005, impedido de Produzir tal Renovação de Prova por falta de um 

salão adequado; 

d) Em virtude dessa suspensão, o STJ, ao abrigo do disposto no Artigo 470º do 

CPP, formula uma decisão de reenvio do processo ao Tribunal Recorrido, 

determinando que a prova seja produzida e renovada nos termos e com a 

extensão que ficar a constar da decisão de reenvio do processo; 
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e) Recebida o processo de volta na 1ª Instância, o Tribunal Recorrido, em 

cumprimento da Decisão de Reenviou anteriormente tomada pelo STJ, 

realizará a Audiência Contraditória de Produção/ Renovação da Prova 

ordenada pelo STJ, no âmbito da qual Audiência, o arguido terá a 

oportunidade de exercer o contraditório, numa Audiência Pública, pelo que 

os seus Direitos Fundamentais serão  sempre salvaguardados; 

NOTA BEM: Sendo assim, o arguido nunca ficaria privado da audiência pública 

contraditória, sendo certo que não podendo se realizar AUDIÊNCIAS  

PÚBLICAS  CONTRADICTÓRIAS no Supremo Tribunal, por falta de 

condições das Instalações, ao Arguido e ao Ministério Público, sempre 

seria garantido o Direito a assistir e participar na Renovação da Prova, 

não no STJ, mas sim no Tribunal de Instância recorrido; - Esta e só esta 

pode ser o entendimento Conforme à Constituição, sobre o alcance da 

Lei Nº 84/VI/2005, sob pena de fazermos uma interpretação 

manifestamente Inconstitucional; 

409. Nesta ordem de ideias, os Venerandos Juízes Conselheiro do STJ, em vez de 

quererem esmagar os direitos fundamentais dos arguidos, suprimindo a sua 

participação,  por falta de uma sala de audiências, ..., ... Seria mais justo,  ..., ... Seria 

mais equilibrado, ...,   Seria mais equitativo, ..., ... Seria mais conforme com a 

Constituição, ..., ... Seria mais respeitador dos Direitos e Garantias Fundamentais 

dos Arguidos, ..., ... Seria mais entendível para o Cidadão Comum,  

Ø Que o STJ fosse realizar tais audiência numa das várias salas de audiência do 

Palácio da Justiça que fica mesmo nas imediações, ou numa das Salas do 

Edifício onde ficou instalado o Tribunal de Trabalho e Família que fica 

mesmo na outra esquina, ou até poder-se-ia improvisar uma sala de 

audiências na Biblioteca do Supremo, mas, seja como fosse, nunca seria 

aceitável esmagar os direitos fundamentais por causa de uma questão tão 

menor como esta; 
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Ø Ou em alternativa, era forçoso remeter o processo novamente ao Tribunal de 

Instância para se renovar a prova, em novo julgamento, aliás, como o STJ já 

fez em outros processos, pelo que não se entende essa determinação do STJ 

em querer condenar o Arguido Arlindo Teixeira, mesmo actuando contra a as 

Leis e a Constituição da República; 

Decisão Conforme à Constituição 

410. No caso concreto do Recurso de Arlindo Teixeira, não haveria necessidade de se 

remeter o processo de novo ao Tribunal de Ribeira Grande, tendo em conta que não 

se colocava a necessidade de repetir a prova ou de se realizar novas diligências de 

prova, bastando que o STJ convocasse e notificasse as Partes (A Defesa e o 

Ministério Público) para apreciação da prova produzida em sede de Recurso, e para 

o proferimento das Alegações Orais em Audiência Contradictória, por forma a se 

respeitar os ditames constitucionais; 

411. Infelizmente, o STJ decidiu pela via mais fácil para si, porém, violadora da 

Constituição, que foi o de decidir em Segredo, com portas Fechadas, sem a 

participação nem da Defesa nem do Ministério Público, em “Mera Conferência de 

Juízes”, o que terá dado azo a manipulação das provas, escudando-se numa 

inconstitucional interpretação do Artigo 177º do CPP – Principio da Livre 

Apreciação da Prova pelos Tribunais, segundo a qual interpretação, os Juízes podem 

fazer a análise e a apreciação da prova a mais absurda e mais contrária ao senso-

comum, que estarão agindo a coberto do Artigo 177º do CPP, o que não pode ser 

aceite!!! 

 

FORÇA   CARDINAL  DO   

ARTIGO  18º DA  CONSTITUIÇÃO  DA REPÚBLICA 
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412. De todas as formas, independentemente do que vem estatuído ou não na Lei 

Ordinária, a Constituição da República estatui, como Garantia Fundamental dos 

Cidadãos o Direito e a Garantia Fundamental de ter acesso à Justiça mediante: 

i. Um processo Justo e EQUITATIVO - Artigo 22º, Nº2  da CRCV 

ii. O julgamento  o Recurso deve se processar com respeito ao 

CONTRADICTÓRIO – Ver Artigo 35º, Nº 6 da CRCV 

iii. e as Audiências em processo Crime são obrigatoriamente PÚBLICAS e não 

com portas fechadas – Ver Artigo 35º, Nº 9 da Constituição da República,   

Ø Tratando-se de Direitos e Garantias Fundamentais que possuem 

aplicabilidade Obrigatória e Directa, sem necessidade de 

intermediação, conforme disposto no Artigo 18º da Constituição da 

República, o que se requer desde já;  

413. Ademais, a necessidade do Contradictório se faz sentir ainda com mais acuidade, 

tendo em conta que foi introduzido nos Acórdãos Nº 46/2017 e Nº 64/2017 factos 

novos que nunca dantes tinham sido discutidos em sede do julgamento Inicial, em 

Primeira Instância, pelo que a DEFESA, por falta de uma Audiência Contradictória, 

não teve possibilidade de pronunciar a respeito, 

414. Por exemplo, em nenhuma peça processual anterior foi discutida os supostos factos 

do (i) Falecido estar com dificuldades de coordenação motora, e que o (ii) Arlindo 

Teixeira teve facilidade em se defender do soco nos instantes antes do ferimento, 

entretanto, quando menos se fazia esperar, em sede do Recurso, o STJ surgiu, do 

nada, com esses supostos factos, o que constitui uma alteração substancial dos 

factos, sem que à Defesa, nem ao Ministério Público, fossem dada a oportunidade de 

se pronunciarem sobre esses FACTOS  que foram introduzidos pelo STJ em sede do 

Recurso; 

415. Ora, é certo que, nessa ocasião, Julho de 2017, a Procuradoria Geral da República 

posicionou-se no sentido de se Declarar a Nulidade do Acórdão Nº 46/2017, o que 
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não foi aceite pelos Venerandos Juizes da Secção Criminal do Supremo Tribunal de 

Justiça que preferiram manter os termos desse maldito Acórdão, ao mesmo tempo 

que preferiram manter Arlindo Teixeira prisioneiro, mesmo contra a lei vigente; 

416. Todavia, independentemente da posição da Procuradoria Geral da República, 

qualquer homem médio do POVO, depois de ler o Acórdão Nº 46/2017 de Junho de 

2017, conseguiria, nesse altura, Julho de 2017, chegar a essa mesma conclusão de que 

os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção Criminal do STJ andava a cometer 

grandes barbaridades contra a Constituição da República, com gritantes Violações 

dos Direitos e Garantias de Arlindo Teixeira; 

417. Assim, quando a 09 de Julho de 2017, o Acusado Amadeu Oliveira remeteu o 

aludido email para o seu colega Dr. Daniel Ferrer Lopes e ao Dr. Rogério Reis, com 

conhecimento do suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos, afirmando que este 

(Como os demais Juízes da Secção Criminal do STJ) andava a truncar as provas 

como nunca jamais tinha sido visto em Cabo Verde, somente para manter Arlindo 

Teixeira na prisão, estava somente a dizer uma verdade, o que qualquer homem do 

POVO poderia dizer; 

418. Da mesma forma, quando no dia 10 de Julho, o Acusado Amadeu Oliveira remeteu 

um outro email, à Presidência da República, através do Senhor Chefe da Casa 

Civil, Dr. Manuel Faustino, com conhecimento do Dr. Benfeito Mosso Ramos, 

afirmando que: 

Esse senhor Benfeito Mosso Ramos não passa de um aldrabãozeco que 

aldraba provas, trunca regras processuais para condenar inocente de 

forma nunca antes visto em Cabo Verde 

1) Nada mais estaria fazendo do que a dizer uma Verdade que a própria 

Procuradoria Geral da República viria a dizer um mês depois, na sua Resposta à 

Reclamação contra o Acórdão do STJ Nº 46/2017; 

2) Uma Verdade que o Tribunal Constitucional viria a dizer um ano depois, 

através do Acórdão Constitucional Nº 08/2018 que decretou a libertação de 
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Arlindo Teixeira, e do Acórdão Constitucional Nº 25/ 2018 que Declarou a 

Inconstitucionalidade das duas Elevações do Prazo de Prisão Preventiva 

3) E uma Verdade que qualquer homem do POVO vinha dizendo, como é o caso 

do (i) Dr. Daniel Ferrer Lopes, (ii) Dr. Rogério Reis, (iii) Sr. Helder Salomão, (iv) 

Sr. Jerónimo Lopes, (v) Sr. Manuel Lima, (vi) Dr. Amândio Barbosa Vicente, etc, 

etc; 

4) Nesta ordem de ideias, não faz sentido acusar Amadeu Oliveira do 

cometimento de 14 Crimes, somente por ter dito Verdades em relação a 

Entidades Públicas que, como é próprio de qualquer Estado de Direito 

Democrático, estão sujeitas a Críticas; 

5) Ademais, cumpre perguntar porque razão a Procuradoria Geral da República 

não assumiu, até então, nenhuma acção criminal contra esses Magistrados, 

quando é evidente que cometeram, ao subscrever Acórdãos malignos e 

Inconstitucionais, grandes violações contra os Direitos e as Garantias de um 

cidadão inocente como é o caso de Arlindo Teixeira; 

6) Por outro lado, resulta evidente que quando o Acusado Amadeu Oliveira 

escreveu tal afirmação, não só estava falando verdade, como tratava-se de uma 

expressão necessária e útil para despertar a consciência do suposto Ofendido 

Dr. Benfeito Mosso Ramos, porém, ..., ... 

Tal como já nos alertava a Bíblia Sagrada, (Evangelho segundo São Marcos, Capitulo 

4, Versículos 3 à 9), por vezes, o Semeador da Palavra, lança as suas sementes de 

bondade e de Verdade, entre  espinhos que acabam por sufocar as frágeis 

sementes, até murcharem e morrerem, não chegando a produzir frutos;  - Mas, 

outras vezes, as sementes caem em terra boa (alma bondosa, não maligna nem 

diabólica), então, as sementes do bem semeadas em boa terra (boa 

consciência) brotam, crescem e produzem fruto bom, na base de trinta, 

sessenta e até cem frutos por cada semente;  
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419. Assim, em vez dos supostos Ofendidos meterem a mão na consciência, 

retrocedendo o caminho e corrigindo o erro, preferiram seguir em frente na Não-

Justiça, ao ponto de fazer verter no ponto 10 da Acusação Particular apresentada 

pelo suposto Ofendido, Dr. Benfeito Mosso Ramos, que o Acusado Amadeu Oliveira 

estava tecendo tais críticas por “Retaliação”, em virtude do Dr. Benfeito Mosso 

Ramos ter recusado exercer a sua suposta influência no sentido do STJ decidir de 

modo favorável aos interesse de Amadeu Oliveira; 

420. Ora, ao fazer tal afirmação, até fica parecendo que Amadeu Oliveira teria, de 

alguma forma, solicitado algum “tráfico de influência” a favor dos seus interesses e 

do Sr. Arlindo Teixeira, o que não corresponde à verdade; 

421. Na verdade se diga que até dói a alma ler o vertido no Ponto 10 da Acusação 

Particular, onde o Dr. Benfeito Mosso Ramos fez constar o seguinte:  

“O mais grave é que, como se vai demonstrar, a motivação para essa 

repentina e radical mudança de atitude (de Amadeu Oliveira) bem como 

para tudo o que se lhe seguiu, reside no facto do Assistente (Dr. Benfeito 

Mosso Ramos) não ter exercido a sua suposta influência para levar a uma 

decisão que fosse favorável aos interesses patrocinados pelo Arguido 

(Amadeu Oliveira) no citado processo (de Arlindo Teixeira). – Isto é, a 

motivação dos crimes que se imputa ao Arguido (Amadeu Oliveira) é 

simplesmente retaliação. 

422. Ora, tanto que a motivação do Acusação Amadeu Oliveira não era somente ódio e 

vontade de retaliação, que tanto a Procuradoria Geral da República, como o 

Tribunal Constitucional viriam a posicionar, de modo concordante com as teses 

defendidas por si, o que demonstram que, afinal, havia razões objectivas para tal 

descontentamento que não era somente vontade de Retaliação e “Ódio Pessoal”, 

como os supostos Ofendidos querem fazer crer. 

423. De igual modo ficam impugnados todos os pontos da Acusação Pública apresentada 

pelo Ministério Público onde se fez constar que o Acusado Amadeu Oliveira “fizera 
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tais afirmações contra o Supremo Tribunal de Justiça e contra os supostos 

Ofendidos, consciente da falsidade das imputações, pelo que terá agido de forma 

livre e deliberada, bem sabendo que essas suas condutas eram proibidas e punidas 

pelo direito”; 

424. É preciso repetir que, o Acusado Amadeu Oliveira fez tais afirmações consciente da 

sua veracidade, de modo a defender o Direito à Liberdade de Arlindo Teixeira e 

Gilson Veiga, bem sabendo que ele era obrigado a fazer tais denuncias, não só por 

um dever de consciência, como por força do disposto no Estatutos da Ordem dos 

Advogado; 

425. Daí que os qualificativos usados pelo Acusado Amadeu Oliveira revelavam ser 

absolutamente necessários e adequados à defesa dos interesses dos seus 

Representados, constituindo um Dever Legal de Denuncia, e um imperativo de 

Consciência, conforme estatuído nos Artigos 130º e 137º da Ordem dos Estatutos do 

Advogados que rezam o seguinte: 

Artigo 130 º 
Deveres do Advogado para com a comunidade: 

 

Constituem deveres do advogado para com a comunidade: 

a) Pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 

aperfeiçoamento das instituições jurídicas: 

b) Defender os direitos, liberdades e garantias ...., ... designadamente denunciando e 

combatendo, pelos meios e vias competentes todas as violações desses direitos e 

em particular, as arbitrariedades e ilegalidades a que tiver conhecimento no 

exercício da profissão.  

 
Artigo n. 137º 

- Deveres gerais para com o cliente: 
 

Constituem deveres  do advogado para com o cliente: 
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a) Estudar e tratar com cuidado e zelo as questões que lhe forem confiadas, assumindo a 

firme defesa dos interesses que representa ou assiste e utilizando para o efeito, 

todos os recursos da sua experiência e conhecimentos dentro dos limites 

estabelecidos pela lei e pela ética profissional. 

426. Dentro deste quadro legal, resulta evidente que tudo o que o arguido Amadeu 

Oliveira fez, foi no cumprimento de um dever legal, imposto pelo seus deveres 

deontológicos, 

427. Pelo exposto, o Acusado Amadeu Oliveira continua convicto que agiu bem, em 

cumprimento de um dever legal, em defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais 

de dois cidadãos inocentes, pelo que espera ser absolvido no final do julgamento; 

428. Neste ponto, convinha abrir um parênteses para impugnar o que ficou vertido nos 

Pontos 12 e 13 da Acusação Particular, quando o Suposto Ofendido Dr. Benfeito 

Mosso Ramos veio ventilar a ideia de que o Acusado Amadeu Oliveira deverá ser 

condenado em virtude do Acusado ter enviado os emails e os documentos que 

estavam em anexo (mas que foram escondidos pelos queixosos) a um sem número de 

pessoas, nomeadamente a um irmão e a vários amigos dele, Dr. Benfeito Mosso 

Ramos”; 

429. Ora, sobre essa questão, antes de mais, o Acusado Amadeu Oliveira afirma que 

conhece quase todos os irmãos do Dr. Benfeito Mosso Ramos, porém, desconhece 

qual deles é que o Dr. Benfeito estará se referindo;  - Assim, como estamos em sede 

de um processo crime onde se busca a condenação do Acusado, tal alegação deve 

ser considerada como não provada, já que era dever do Dr. Benfeito Mosso Ramos 

identificar esse referido irmão, e até arrola-lo  como testemunha, porém, nunca 

poderá é vir invocar pessoas não identificadas no âmbito de um processo crime, 

tentando conseguir a Condenação do Acusado; 

430. Da mesma forma habilidosa, o Dr. Benfeito Mosso Ramos, veio dizer que o Acusado 

terá enviado os aludidos emails e os documentos em anexo (Documentos que foram 

escondidos pelos Queixosos) a vários amigos do próprio Dr. Benfeito Mosso 
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Ramos, porém, não se dignou a identificar nenhum deles, o que não é aceitável em 

sede de processo penal, posto que, o Acusado Amadeu Oliveira desconhece quem 

serão os amigos do Dr. Benfeito Mosso Ramos; 

431. Ademais, os únicos amigos do Dr. Benfeito Mosso Ramos que o Acusado Amadeu 

Oliveira conhecia, eram os pais do Acusado, Francisco João Oliveira e Helena 

Eugénia Fortes Oliveira, que, num certo dia do ano de 2008, quando já se 

encontravam a beira de uma morte anunciada, receberam uma visita, em Lisboa, do 

Dr. Benfeito Mosso Ramos, que, supostamente, teria ido lá se despedir deles, até a 

eternidade, porém, agora, pelo conteúdo dos Pontos 7º e 8º da Acusação Particular, 

veio-se a saber que afinal aquela visita não seria um acto de compaixão para com 

dois moribundos, mas sim uma visita que destinava a manter refém o filho Amadeu 

Oliveira que, supostamente, tendo ficado eternamente grato, nunca deveria 

denunciar as barbaridades jurídicas que se fazia para manter inocentes durante anos 

na cadeia;  

432. Por isso, ou o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos identifica o aludido 

irmão e fornece as coordenadas desse sem número de amigos para quem, 

supostamente, o Acusado Amadeu Oliveira terá remetido os emails e os 

documentos em anexo, ou então, o Tribunal deverá dar como não provado os 

pontos 12 e 13 da Acusação Particular;  

433. Da mesma forma habilidosa e sem precisão, o suposto Ofendido, Dr. Benfeito Mosso 

Ramos, no ponto 25º da sua Acusação Particular, verteu uma falsa afirmação, 

imprecisa, vaga e indeterminável, segundo a qual, um sujeito indeterminado teria 

“despejado impropérios sobre um venerandos juiz do Tribunal Constitucional”, mas 

não especificou quando, onde, como, quem e porque que tais impropérios foram 

despejados, nem demonstrou se seriam mesmo impropérios ou se era verdades 

verdadeiras que foram tidas, pelo que fica impugnado o Ponto 25º da Acusação 

Particular; 
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434. Todavia, o que deve ser dado como provado é que o Acusado Amadeu Oliveira terá 

remetido os emails e os documentos em anexo à Presidência da República, através 

do Senhor Chefe da Casa Civil, Dr. Manuel Faustino. 

 

Reacção  de Sua Excelência o Senhor Presidente da República 

Dr.  Jorge Carlos Fonseca 

435. Acontece que, uma semana depois do Acusado Amadeu Oliveira ter remetido o 

email ao Exmo. Senhor Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Dr. 

Manuel Faustino, ocorreu a Cerimonia  de Tomada de Posse do Novo Presidente 

do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Bernardino Delgado, que teve 

lugar no dia 18 de Julho de 2017; 

436. A referida Cerimónia foi presidida por Sua Excelência o Senhor Presidente da 

República, Dr. Jorge Carlos Fonseca; 

437. Na sua alocução, Sua Excelência o Senhor Presidente da República terá alertado 

para a necessidade de se averiguar as denuncias que vinham sendo feitas, dizendo o 

seguinte: 

Para assegurar o respeito e a alta credibilidade de que gozam os magistrados de 

Cabo Verde, não se pode deixar que denúncias e queixas apresentadas pelos 

cidadãos contra um magistrado caiam em saco roto, o CSMJ tem de agir rápido 

nestes casos e tomar pública a decisão. Só assim, um eventual erro de um não será 

susceptível de atingir o coletivo. Só a diligência rápida, mas séria, objetiva e justa, 

permitirá que a ofensa ao bom nome e consideração de um magistrado seja reposta, 

reforçando a confiança do cidadão na Justiça”', 

438. Ora, nada nos Autos nos autoriza a concluir que Sua Excelência o senhor Presidente 

da República terá feito tal advertência com base nas denuncias que o Acusado 
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Amadeu Oliveira vinha fazendo em relação ao mau funcionamento do Sistema 

Judicial no seu todo, nem as críticas que teria feito em relação à Não-Justiça 

praticada por determinados Juízes colocados no STJ; 

439. Todavia, o Acusado Amadeu Oliveira não pode deixar de reconhecer mérito, 

pertinência, coragem política, noção de Estado, Diligência, Honestidade e 

Competência nessa chamada de atenção formulada por Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca, que não se mostrou indiferente a 

uma realidade tão triste; 

440. Ademais, sendo Sua Excelência o Senhor Presidente da República o Mais Alto 

Magistrado da Nação e o garante do Normal Funcionamento das Instituições do 

Estado, outra coisa não se poderia esperar dele, pelo que é de Justiça reconhecer esse 

Mérito; 

441. Por isso, quando Sua Excelência o Senhor Presidente da República formulou tal 

advertência de forma pública, nasceu uma esperança no seio do Grupo; 

Requerimento de Prova Nº12 

Documentos: 

I. Roga-se ao Tribunal que requisite à Presidência da República a gravação Video 

(Audio e Imagem) da intervenção de Sua Excelência do Senhor Presidente da 

República, aquando da Cerimónia de Tomada de Posse do Dr. Bernardino 

Delgado como Novo Presidente do CSMJ, ocorrida em Julho de 2017; 

3) Testemunhas: 

1) Dr. Daniel Ferrer Lopes 

2) Dr. Vieira Lopes; 

3) Dr. Rogério Reis; 
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4) Dr. Helder Salomão 

5) Jerónimo Lopes 

6) Samu Brito Bettencourt, 

7) Jorge Pires Lima, 

442. Entretanto, o que Sua Excelência o Senhor Presidente da República não esperava era 

que tanto ele como toda a Nação Cabo-Verdiana seriam enganados pelo Conselho 

Superior da Magistratura Judicial e pelo seu Presidente, Dr. Bernardino Delgado, 

de modo nunca dantes visto em Cabo Verde, como se descreverá mais adiante; 

LUDIBRIAR     O     POVO 

E  

    ENGANAR   A     PRESIDÊNCIA  DA REPÚBLICA 

443. É que, na sequência da Advertência de Sua Excelência o Senhor Presidente da 

República, poucos meses depois, o CSMJ anunciou a abertura de um Inquérito para 

averiguar as denuncias que estavam sendo feitas pelo Acusado Amadeu Oliveira; 

444. Todavia, na verdade, o CSMJ viria a fingir abrir um processo de inquérito, só para 

enganar o POVO e para ludibriar Sua Excelência o Senhor Presidente da República, 

mas depois, em Maio de 2018, viriam a mandar arquivar o aludido processo de 

Inquérito, sem realizar uma única diligência digna desse nome, incluindo, não 

chegaram sequer a colher o depoimento do Denunciante, Amadeu Oliveira, nem dos 

Magistrados Visados; 

445. Ou seja, foi mais uma Farsa, mais uma Fraude Processual para enganar incautos, 

sem respeito algum para com o POVO e para com o Mais Alto Magistrado do País; 

446. Imagina-se que, como fundamento para mandar arquivar o Processo de Inquérito, 

o CSMJ veio alegar que o processo estava sendo arquivado porque o denunciante 
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Amadeu Oliveira tinha sido notificado duas vezes para ir prestar declarações e 

como não compareceu, então, o processo seria arquivado !!!!!! 

447. Só que, essa informação que foi prestada ao País não corresponde à Verdade, posto 

que o denunciante somente terá recebido duas ligações telefónicas da Inspecção 

Judicial, para ajustar calendário, sendo que uma das ligações a propor determinada 

data, encontrou o Denunciante Amadeu Oliveira em viagem na Ilha de São Vicente, 

entre 25 à 30 de Abril de 2018, pelo que justificou que não conseguiria comparecer 

no dia 29 de Abril como estava proposto (Mera proposta telefónica, sem notificação); 

448. Entretanto, semanas depois, o denunciante Amadeu Oliveira viria a tomar 

conhecimento que o processo teria sido arquivado com o argumento de que 

Amadeu Oliveira teria recusado comparecer para prestar depoimento!!!!! – Nada 

mais falso. 

449. Assim, o tal Processo de Inquérito  nunca passou de um logro, de uma Fraude para 

enganar o POVO e Sua Excelência o Senhor Presidente da República de Cabo Verde; 

 

Reacção de Amadeu Oliveira ao Arquivamento do Inquérito 

450. Nessa ocasião, o Acusado Amadeu Oliveira terá remetido um email ao Conselho 

Superior da Magistratura Judicial, dizendo o seguinte: 

Exma. Sra. Directora do Gabinete do Venerando Presidente do CSMJ 

Dra. Salette Santos 

Boa tarde.  

Por não dispor do e-mail do Venerando Presidente do CSMJ, Meritíssimo Juiz Dr. Bernardino 

Delgado, sou a lhe remeter, a si, esta mensagem, com o pedido de ser reencaminhado para o 

Sr. Presidente do CSMJ. 

1 - Acabo de tomar conhecimento, através de todos os órgãos de comunicação social 

nacionais, da decisão do CSMJ - Conselho Superior da Magistratura Judicial - mandando 

arquivar o processo de Averiguações sobre alegadas anomalias existentes dentro do Sistema 
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Judicial de Cabo Verde, averiguações essa que incidiam sobre factos por mim denunciados no 

programa televisivo "Em Debate"; 

2 - Desta feita, o CSMJ mandou arquivar o processo de averiguações, com base na falsa 

alegação que o Inspector Judicial terá notificado o denunciante Amadeu Oliveira, por duas 

vezes, mas este não compareceu, pelo que não foram realizadas provas das denuncias 

anteriormente feitas; - O QUE É REDONDAMENTE   FALSO - .  

3 - Na verdade, nunca o Inspector Judicial chegou de notificar o denunciante Amadeu Oliveira, 

pelo que, com essa afirmação, feita e repetida perante toda a Nação Cabo-Verdiana, o CSMJ 

ficou colocado em uma péssima situação no que se reporta a sua Credibilidade, posto que, 

nunca conseguirá provar essas supostas duas notificações, pela simples razão de nunca terem 

existido; 

4 - Mas, pior do que inventar falsidades para enganar o País, é de se repudiar a forma 

agressiva e cheia de malícia como o Sr. Presidente do CSMJ escolheu as palavras para atacar 

e denunciante Amadeu Oliveira, como se poderá constatar pelo noticiário Televisivo pelo LINK: 

Ver o seguinte Link. 

http://www.tcv.cv/index.php?paginas=47&id_cod=68940 

5 - É claro que o signatário vai abster de convocar uma outra conferência de imprensa com o 

propósito de desmentir o CSMJ, pois, isso seria deixar a nú toda a falsidade, toda a falta 

de verdade, toda a falta de rigor, toda a inépcia e obsolescência  da actual Presidência do 

CSMJ, que não se coibiu de enganar o povo como fez; 

 

6 - Volto a repetir que nunca cheguei de se notificado coisa alguma, sendo de confirmar que 

Amadeu Oliveira terá recebido duas ligações telefónicas da parte da Secretaria da  Inspecção 

Judicial, em meados do mês de Abril de 2018, perguntando  qual a data em que Amadeu 

Oliveira estaria na cidade da Praia e com disponibilidade para prestar declarações, sem chegar 

de haver nenhuma notificação. Refere-se que, na ultima chamada, a Inspecção foi informada 

que, na sua qualidade de Advogado do arguido Preso Arlindo Teixeira, Amadeu Oliveira 

estimava estar em São Vicente até ao dia 29 de Abril de 2018, mas que depois dessa data, 

regressaria à cidade da Praia, ficando á disposição da Inspecção; 

7 - Quando Amadeu Oliveira regressou à cidade da Praia, deu conhecimento do facto, e ficou 

aguardando para ser notificado, o que nunca chegou de acontecer; 

8 - Pelo exposto, verifica-se que o CSMJ desejou arquivar o processo de averiguação e como 
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não tinha outra desculpa, veio enganar o POVO que a culpa foi do Amadeu Oliveira que 

recusou comparecer. -  Isso é totalmente falso, mas o signatário vai ficar quieto e calado para 

não rebaixar ainda mais a péssima imagem da nossa Não-Justiça, até porque as averiguações 

estavam circunscritas somente às declarações proferidas no programa televisivo "Em 

Debate", o que na verdade era muito pouca coisa; 

9 - Com efeito, as denuncias de Fraudes Processuais, Inserção de Falsidades nos Processos, 

Denegação Consciente e Abusiva de Justiça, são anteriores ao Programa Televisivo "Em 

Debate" onde muita pouca coisa foi dita. Na verdade os maiores e piores Juizes Criminosos que 

tenho conhecimento são o Dr. Ary Spencer Santos, que terá cometido vários e gravíssimos 

crimes quando se encontrava colocado na Ilha do SAL, como o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado, 

quando esteve colocado na Comarca de Ribeira Grande de Santo Antão, 

10- Esses dois referidos Juizes Criminosos ainda só continuam exercendo as funções de Juiz 

porque tem gozado da proteção por acção e por omissão tanto do CSMJ como da 

Procuradoria da República que demoram em enquadrar esses dois Juizes Criminosos, Dr. 

Ary Spencer Santos e Dr. Afonso Lima Delgado nos rigores da Lei, ou seja, na CADEIA em 

virtude de tantos e tamanhos crimes que esses Magistrados cometeram; 

11 - Só para terem uma ideia dos crimes que o Juiz Dr. Ary Spencer Santos cometeu no SAL, 

chegou uma altura que, depois de tanto lhe denunciar e ele não reagir, eu tomei a decisão de 

lhe remeter para sua pessoa e para todos os seus familiares e conhecidos uma mensagem com 

a descrição de alguns dos seus crimes, pelo que ele sentiu-se pressionado e instaurou um 

processo crime contra a minha pessoa. 

 

Em sede de Julgamento, consegui fazer provar de todos os seus factos criminosos cometido 

pelo Juiz Ary Spencer Santos, porém, no dia seguinte ao Julgamento todas as provas 

produzidas em julgamento desapareceram, extraviaram, sumiram, de dentro da Secretaria do 

Tribunal do SAL, mesmo sabendo que os depoimentos das testemunhas tinham sido gravadas, 

as gravações desapareceram de dentro do disco rígido do computador do Tribunal; 

Desde daquela altura, tenho interposto, junto do Supremo Tribunal um recurso para ser julgado 

outra vez, mas pese embora o Recurso Nº 88/2016 ter sido distribuído à Sra. Presidente do 

STJ, Dra. Fátima Coronel desde 29 de Abril de 2016, ainda não foi decretado a repetição do 

meu julgamento para eu tornar a fazer prova de todos os abusos e arbitrariedades desse Juiz 

Dr. Ary Spencer santos, que por sinal, é Membro Destacado do próprio CSMJ, - Ou seja, é um 

Juiz Criminoso que vai Fiscalizar e Disciplinar os demais Juízes, sendo certo que é o 
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CSMJ o órgão de gestão e disciplina dos Magistrados Judiciais; - Isso até dá vontade de rir 

para não chorarmos!!!!!! 

12 - Sobre o Juiz Criminoso Dr. Afonso Lima Delgado, a sua estória é tão conhecida que nem 

valerá a pena repetir aqui os seus feitos criminosos e a protecção que tem beneficiado do 

CSMJ e da Procuradoria da República; Bastará recordar que ele manteve 11 chefes de família, 

na sua maior pobres e sem condições para pagar um advogado, presos ilegalmente, nalguns 

casos com falsificação de provas e manipulação de provas, para prejudicar inocentes, fora do 

quadro legal, puro mero abuso de poder; Refere-se também que ele chegou de mandar arrestar 

máquinas de largos milhões de escudos, sem base legal, para depois deixar essas máquinas 

apodrecer durante mais de 6 anos, por mero abuso de poder e sem base legal; Ele chegou de 

deixar um determinado crime prescrever para proteger um conhecido e prejudicar uma pobre 

varredeira de rua que sequer tinha dinheiro para pagar um advogado. - Tudo isso com 

conhecimento do CSMJ e da Procuradoria da República, mas até hoje, esse Juiz Criminoso não 

foi sujeito a nenhum processo disciplinar ou julgamento crime...,  a única coisa que lhe 

aconteceu, foi ser transferido da Comarca de Ribeira Grande, para a Comarca do Paúl. - Isso 

até dá vontade de rir para não chorarmos!!!!!! 

 

13-  De todas as formas, este email poderá servir para o Sr. Presidente do Conselho Superior 

da Magistratura Judicial mandar abrir os seguintes procedimentos: 

A) Um Processo de Averiguação,  Inquérito, Inspecção ou Sindicância (Como vos aprouver) 

relacionado com os crimes praticados pelos Juiz Ary Spencer Santos, Venerando Membro do 

CSMJ, enquanto Juiz colocado na Comarca do SAL; 

B) Um Processo de Averiguação,  Inquérito, Inspecção ou Sindicância (Como vos aprouver) 

relacionado com os crimes praticados pelos Juiz Afondo Lima Delgado,  enquanto Juiz colocado 

na Comarca de Ribeira Grande de Santo Antão;  

C) Um processo - denuncia crime contra o signatário Amadeu Oliveira por estar aqui a criticar o 

desempenho de Sua Excelência o Sr. Presidente do CSMJ, Dr. Bernardino Delgado que tem 

mostrado ser impreparado e sem rigor para exercer o cargo;  

D) Deverá remeter este email aos Juizes Criminosos Dr. Ary Spencer Santos e Dr. Afonso Lima 

Delgado para o que acharem conveniente, pese embora eu duvidar que vão ter a coragem de 

apresentar uma queixa crime contra a minha pessoa; 

E) Deverá remeter este email ao Digníssimo Senhor Procurador Geral da República, visto que 

também critico o fraco desempenho e a morosidade da Procuradoria da República; 
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Sem mais de momento, queira aceitar os Votos de bom fim de semana;  

Cidade da Praia, 01 de Junho de 2018. 

Amadeu Oliveira 

 
451.  Como se vê, o anuncio da abertura de um processo de Inquérito, foi mais uma 

Aldrabice para o Sistema Judicial poder continuar a esconder a verdadeira realidade 

da Não-Justiça em Cabo Verde; 

Requerimento de Prova Nº13 

Documentos: 

ii. Roga-se ao Tribunal que requisite junto do CSMJ, designadamente, junto da 

Senhora Directora de Gabinete do Presidente do CSMJ, Dra. Salette Santos cópia 

do email acima referido; 

 

452. Da mesma forma improdutiva, a Procuradoria Geral da República abriu a Instrução 

Nº 04/PGR/2017, supostamente para apurar responsabilidades, porém, até a data 

de hoje ainda os dois supostos Ofendidos, Dra. Maria de Fátima Coronel e Dr. 

Benfeito Mosso Ramos,  não foram constituídos arguidos no processo, quanto mais 

pensar-se na dedução de uma Acusação Pública, a ser feita pela Procuradoria da 

República, em face aos evidentes ilícitos protagonizados dentro da Secção Criminal 

do STJ; 

453. Perante tanta impunidade, e vendo como alguns processos são tramitados com 

tamanha rapidez, enquanto que outra até mais graves, ficam parados, sem 

desenvolvimento atempado, é, só por si, prova de que há razões fortes para se crer 

que já foi instalado dentro do Sistema Judicial de Cabo Verde, um modo de  

funcionar típico do Crime Organizado, em que determinados Magistrados vão 

cometendo ilícitos a seu belo prazer, na certeza de que nunca ou tarde serão 

responsabilizados; 
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454. Refere-se que no mês de Dezembro de 2017, o Digníssimo Senhor Procurador Geral 

da República deslocou-se à Ilha de São Vicente para colher o depoimento de várias 

testemunhas, na sua maior parte deslocadas da Ilha de Santo Antão para São 

Vicente, com o único propósito de prestarem o seu depoimento perante o 

Digníssimo Senhor Procurador Geral da República; 

Requerimento de Prova Nº14 

Documentos: 

i. Roga-se ao Tribunal que requisite junto da Procuradoria Geral da República cópia 

integral do depoimento de todas as testemunhas ouvidas em São Vicente, 

designadamente: (i) Daniel Ferrer Lopes; (ii) Helder Salomão, (iii) Arlindo 

Teixeira, (iv) Joaquim Jaime Monteiro, (v) Enfermeiro Celso Martins, (vi) Rogério 

Reis, depoimentos esses prestados no âmbito da Instrução Nº 04/PGR/2017  e Nº 

05/PGR/2017; 

Sobre este dado de facto, roga-se ao Tribunal que faça questionamentos às seguintes 

Testemunhas: 

1) Dr. Daniel Ferrer Lopes 

2) Dr. Vieira Lopes; 

3) Elder Salomão; 

4) Arlindo Teixeira; 

5) Dr. Rogério Reis 

 

 

ABUSOS  DE  PODER   JUDICIAL    E   IMPUNIDADE    SEM   LIMITES 
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455. Todavia,.. 

1) Mesmo perante o posicionamento da Procuradoria Geral da República que pugnou 

pela Declaração de Nulidade do Acórdão Nº 46/2017; 

2) Mesmo perante o Pronunciamento de Sua Excelência o Senhor Presidente da 

República, FEITO  NO DIA 18 DE JULHO DE 2017, pedindo uma averiguação; 

3) Mesmo assim, os Venerandos Juízes Conselheiros insistiram no erro, em vez de se 

esforçarem no sentido de corrigir e reformar o Acórdão, suprimindo as Nulidades 

e Inconstitucionalidades, que tinham sido introduzidos, pelo próprio STJ, 

4) Não temendo nem à Deus nem aos Homens, posto que são conhecedores das 

ineficiências da Inspecção Judicial e da inoperância disciplinar do CSMJ,  

5) Sem nenhuma piedade ou compaixão para com Arlindo Teixeira,  

6) Os Venerandos Juízes Conselheiros deixaram que os dias fossem passando, até o 

último dia útil (Sexta Feira dia 28 de Julho) antes do término do prazo de 24 meses 

de prisão preventiva, para notificar a Defesa de uma nova elevação do prazo de 24 

para 28 meses, mantendo, assim, Arlindo Teixeira em prisão preventiva, de forma 

Abusiva e Inconstitucional; 

 

Segunda Elevação do Prazo de Prisão Preventiva – 28 meses: 

- Acórdão Nº 51/2017 de 28 de Julho - 

456. A 28 de Julho de 2017, bem sabendo que o prazo de prisão preventiva já estava prestes a se 

expirar novamente, em vez dos Venerandos Juízes do STJ diligenciarem em decidir a 

Reclamação apresentada contra o Despacho Provisório datado de 25 de Abril de 2017, só 

para evitar a libertação de Arlindo Teixeira, a Secção Criminal do STJ, por Acórdão Nº 

51/2017, datado de 28 de Julho de 2017, decidiu elevar novamente o Prazo de Prisão 

Preventiva de 24 para 28 meses, numa decisão manifestamente arbitrária; 

457. Com a emissão do Acórdão Nº 51/2017 de 28 de Julho de 2017 ...., .... 
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Ø O STJ fingiu ignorar o Despacho anterior da Veneranda Dra. Sara Boal de 25 de 

Maio, que havia elevado o prazo de 22 para 24 meses, que foi alvo de uma 

Impugnação /Reclamação, pelo que não chegou a transitar em julgado; 

Ø O STJ fingiu ignorar a PENDÊNCIA da Reclamação da Defesa sobre o Despacho 

de 25 de Maio, que continuava aguardando decisão; 

Ø E, como se nada mais existisse, pelo Acórdão Nº 51/2017, proclamou uma nova 

elevação do prazo para 28 meses; 

458. Assim, artificiosamente e sem base legal, Arlindo Teixeira foi mantido em prisão preventiva 

de forma arbitrária e inconstitucional, tendo os Venerandos Juízes Conselheiros tido o 

desplante de apresentar como justificativa para um segundo aumento do Prazo de Prisão 

Preventiva a seguinte argumentação: 

Ø Que o processo tinha se transformado num processo muito complexo e difícil de 

decidir; 

Ø Porque o Acusado Amadeu Oliveira estava levantando muitas questões de direito, 

Ø E que as suas alegações eram muito extensas,  

Ø Pelo que o processo tinha ganho, uma grande complexidade que não permitia aos 

Juízes do STJ decidirem dentro do prazo legal, 

Ø Por outro lado, os Juízes do Supremo alegaram que não deviam libertar Arlindo 

Teixeira com receio do POVO se revoltar, tendo em conta que ele, supostamente, 

teria assassinado alguém; 

Ø Que também não deveriam liberta-lo porque ele tinha nacionalidade Francesa e 

um Passaporte de União Europeia, pelo que, se fosse liberto, ele certamente iria 

fugir de Cabo Verde; 

459. Ou seja, queriam condenar Arlindo Teixeira a 9 anos de prisão, sendo evidente que 

ele era inocente, com base em Fraudes Processuais, porém, não queriam que 
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Amadeu Oliveira apresentasse Reclamações contra as sua Fraudes, e como Amadeu 

Oliveira terá Reclamado e invocado as Inconstitucionalidades praticadas por esse 

mesmo Supremo Tribunal, POR  RETALIAÇÃO  E  POR  DESEJO DE 

DESFORRA, os Excelsos e Venerandos Juízes decidiram penalizar Arlindo Teixeira 

com mais alguns meses de prisão preventiva, apresentando como justificativa, o 

facto de supostamente o Acusado Amadeu Oliveira estar a levantar muitas questões 

de Direito e a extensão das suas alegações; 

460. Os Venerandos Juízes Conselheiros, onde se inclui os supostos Ofendidos, Dra. 

Fátima Coronel e Dr. Benfeito Mosso Ramos, queriam que a Defesa de Arlindo 

Teixeira não reagisse em conformidade, perante graves inconstitucionalidade e 

inserção de falsidade no processo, de tal modo que o facto do Acusado Amadeu 

Oliveira Reclamar contra as Fraudes, foi transformado no “Bode Expiatório” para os 

Juizes justificarem a sua não produtividade; - Até chega o ponto de falta de brio 

profissional ???!!!!! 

461. Ademais, não era verdade que o Acusado Amadeu Oliveira estivesse a suscitar 

muitas ou poucas questões, posto que, era seu dever, como Advogado, suscitar e 

combater todas e quaisquer Ilegalidades, Inconstitucionalidades, Arbitrariedades, 

Falsidades, Truncagem, Aldrabices que os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ 

estavam cometendo, independentemente da quantidade das questões ou do número 

de páginas que tivesse de escrever, tendo em conta que o que estava em jogo era 

uma condenação de um cidadão inocente a 11 anos de prisão, e que depois tinha 

sido rebaixado para 9 anos de cadeia, quando era evidente que se tratava de um 

cidadão inocente; 

462. Por outro lado, não correspondia à verdade que se Arlindo Teixeira fosse Libertado 

que haveria o risco do POVO se revoltar ou de ocorrer perturbação da Ordem 

Pública por causa disso, aliás, muito pelo contrário, as pessoas do POVO e que 

tinham tomado conhecimento da situação, estavam estranhando porque razão é que 

o STJ não estava libertando Arlindo Teixeira, sendo evidente que ele teria agido 

numa situação de Legítima Defesa; 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 197 de 266 

463. Refere-se que as Fraudes e Desonestidades foram tantas e tamanhas que todas as pessoas 

que se deram ao trabalho de ler o Acórdão Nº 46/2017, no final, terminaram exclamando: 

i. Contraditório; 

ii. Sem nexo e sem lógica; 

iii. Aldrabices; 

464. Aliás, precisamente porque o STJ não libertou Arlindo Teixeira que alguns 

elementos do POVO estão REVOLTADOS e INDIGNADOS, como será o caso de:  

1) Amadeu Oliveira, 

2) Daniel Ferrer Lopes,  

3) Rogério Reis,  

4) Amândio Barbosa Vicente,   

5) Manuel Lima, 

6)  Jerónimo Lopes,  

7) Sr. Zeca do MpD nos Caibros,  

465. O Acusado Amadeu Oliveira confessa que quando recebeu o Segundo Acórdão Nº 

51/2017 de 28 de Julho, para não chorar de tanta Indignação, teve de socorrer do 

poema de Chico Buarque de Holanda que reza o seguinte:  

Apesar de você, amanha há-de-ser outro dia;  

Hoje você é quem manda!! Mandou, portando, está mandado e não tem mais 

discussão; 

Eu pergunto à você onde se vai esconder da enorme euforia, quando os Galos 
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insistirem em voar, sendo libertos da Gaiola; 

Quando chegar o Momento, todo esse Sofrimento vai ser dissipado; 

Todo o Amor reprimido, todo o Grito contido,  vai ser Libertado; 

Você vai limpar, a dobrar, cada lágrima vertida nesse campo de Injustiça; 

O Jardim da Justiça há-de-florescer, como você não queria; 

Esse dia há-de-vir, muito antes do que você pensa; 

Como vai tolerar ver o Gilson e o Arlindo a andar, Livremente, na sua frente??? 

466. Escudado na poesia e na filosofia, o Acusado Amadeu Oliveira teve de aguentar a triste 

situação de ver um inocente, Arlindo Teixeira, a continua encarcerado por manifesto Abuso 

de Poder dos Venerandos Juízes Conselheiros da Secção Criminal do Supremo Tribunal de 

Justiça 

467. Nessa altura, Arlindo Teixeira encontrava-se em ruptura psicológica total, manifestando 

com frequência a sua vontade de tirar a sua própria vida, perante tanta injustiça; 

468. Será que algum dia os supostos Ofendidos conseguirão ter uma pálida ideia do 

sofrimento que infligiram a esse cidadão inocente???? 

 

Reclamação da DEFESA  contra o Acórdão Nº 51/2017:  

469. Assim, logo no primeiro dia útil seguinte, (Segunda Feira dia 31 de Julho, dia em que o 

arguido deveria ser libertado), a Defesa apresentou a sua Reclamação, contra os falaciosos 

argumentos apresentados no Acórdão Nº 51/2017 que tinha procedido a segunda elevação 

do prazo de prisão preventiva, para 28 meses; 

470. Como principais argumentos da Reclamação destacam-se as seguintes: 

i) Que, ao contrario do que os Venerandos Juízes Conselheiros  do STJ queriam fazer 
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crer,  o Processo era de fácil decisão, sendo certo que os factos essenciais sequer 

ultrapassam duas dezenas, pelo que qualquer Estudante de Direito poderia ter 

decido o Recurso em pouco tempo (um mês no máximo??!!!) 

ii) Que, ao contrario do que o STJ queria fazer crer, o processo não era portado de 

nenhuma complexidade técnica, pois, as questões de facto e de direito a serem 

apreciadas e decididas eram básicas e de fácil apreensão; 

iii) Que era evidente que o Acórdão Nº 46/2017 padecia de várias nulidades, omissões 

de fundamentação e inconstitucionalidades que tinham de ser invocadas, mas tais 

Invalidades eram provocadas pelo STJ e não pela DEFESA, sendo certo que a 

Defesa somente limitava a invocar e alegar as inconstitucionalidades dectetadas no 

Acórdão; 

iv) Que o STJ estava fazendo um uso Inconstitucional do Nº 2 do Artigo 279º do CPP 

para elevar de forma ilegal e não justificado o prazo de prisão preventiva, o que 

infringia várias normas constitucionais, incluindo violava o Direito Fundamental 

de Arlindo Teixeira à Liberdade; 

v) Que não era verdade que havia um risco de perturbação da Ordem Pública, caso 

Arlindo Teixeira fosse libertador; 

vi) Que não era verdade que havia um risco de fuga por ele ter nacionalidade 

Francesa, até porque bastava fazer a apreensão do seu Passaporte e sujeitá-lo a 

obrigação de comparecer periodicamente nas Autoridades Policiais, para dissipar 

tal eventual risco de fuga; 

471. Todavia, nunca mais o Supremo Tribunal decidiu, validamente, tal Reclamação, 

mantendo Arlindo Teixeira na prisão Preventiva; 

472. Infelizmente, somente 1 ano e 6 meses depois é que, a 20 de Dezembro de 2018, o 

Tribunal Constitucional viria a declarar como sendo inválido, por Inconstitucional, 

a Primeira Elevação do Prazo de Prisão Preventiva para 24 meses, como também a 

Declarar Inválido o Acórdão Nº 51/2017 do STJ que teria pretendido fazer a 

Segunda Elevação do Prazo de Prisão Preventiva de 14 para 28 meses; 

473. Com efeito, pelo Acórdão Constitucional Nº 25/2018 de 20 de Dezembro, que teve 

como Relator o Venerando Juiz Presidente Dr. João Pinto Semedo e que foi 
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acompanhado pelo Professor Doutor Pina Delgado, ambas as elevações do Prazo 

de Prisão Preventiva foram declaradas Inválidas, por serem Inconstitucionais, 

fazendo constar o seguinte: 

 

 

Excertos do Acórdão Constitucional Nº 25/2018 

 - A partir da Página 20 do Acórdão -  

...,  É bem verdade que se tratava de recurso de cerca de 100 páginas, mas, na realidade, ..., ..., 

o facto é que o mesmo não pode ser dito da extensão das alegações e da diversidade de 

questões suscitadas, sobretudo se pensarmos que estamos perante juízes experimentados, 

de carreira e que, do ponto de vista jurídico, ascendem por mérito. E mesmo que assim 

fosse, com um acervo formado por cerca de dezena de factos, muitos dos quais não 

controvertidos, e com a necessidade de interpretar quando muito três questões de direito 

haveria, do ponto de vista material, tal diversidade indutora de dificuldades especiais de que 

se socorre.  

Aliás, o Acórdão n.º 8/2018 havia considerado que o arguido Arlindo Teixeira tinha 

interposto um número muito acentuado de recursos, notando-se uma evidente atividade 

dirigida ao tribunal de recurso e podendo até estar no limite do que seria razoável, mas muito 

dificilmente se podia dizer que, naquele momento, já havia ultrapassado o que ele, 

legitimamente, através do seu mandatário, podia fazer para proteger um dos seus bens 

jurídicos mais preciosos, a liberdade do seu corpo.   

A segunda elevação é igualmente de duvidosa compatibilidade com a garantia da presunção 

da inocência e acaba por incorrer num arrazoado a todos os títulos 

incompatível com o modelo de proteção de direitos que temos entre nós. Isso 

em duas dimensões:  

Primeiro, com base num procedimento que  subverte a lógica do processo 

penal no que toca ao regime da prisão preventiva, repescando pressupostos para a sua 
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decretação  ou  reexame para justificar as bases de sua elevação, ato, se assim podemos 

gradar, ainda mais grave, porque no fundo sempre que isso é feito representa a adoção de uma 

medida de coação privativa da liberdade sobre o corpo sobre outra anteriormente adotada, 

com todos os efeitos que isso ocasiona em relação ao arguido, nomeadamente, 

por ser executada em doses homeopáticas e sistemáticas num momento em que a pessoa 

está numa situação em que anseia, angustiada,  pela restituição da sua 

liberdade ou, pelo menos, pelo termo do processo.  

Segundo, porque, a justificação é francamente incompatível com o modelo de 

comunidade política de pessoas livres em que nós escolhemos viver. Ou seja, 

dizer que uma pessoa pode ser mantida em cativeiro público por meio da elevação de uma 

medida de coação desta natureza porque a sua soltura é suscetível de gerar alarme social, não 

é aceitável, designadamente pelos efeitos generalizados que isso pode ter de submissão da 

pessoa aos humores da maioria ou da sociedade, aos sentimentos de repulsa que possam 

causar,  na medida em que o indivíduo é colocado como um mero instrumento que o Estado 

pode usar para aplacar as emoções sociais, atingindo a própria dignidade da pessoa humana. 

Por outro lado, usar esse argumento para manter um cidadão em prisão preventiva, 

quando a ordem jurídica coloca à disposição das autoridades públicas tantas medidas 

legítimas que podem ser adotadas, não se afigura compatível com o princípio da 

proporcionalidade. 

10. Interpretação e aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 279.º do CPP 

De facto, a prorrogação do prazo de prisão preventiva está condicionada à verificação 

cumulativa dos seguintes pressupostos: Tratar-se de processo cujo crime punível com pena de 

prisão de limite máximo superior a oito anos e se revelar de especial complexidade, devido, 

nomeadamente, ao número de arguidos ou de ofendidos ou caráter altamente organizado do 

crime. 

..., ....  

A norma do n.º 2 do artigo 279.º do CPP refere-se a um conceito relativamente indeterminado 

(especial complexidade), o qual, apesar do círculo de referências apresentadas pelo legislador, 

carece de interpretação conforme com a Constituição. 
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Para a integração do conceito, indica o legislador, a título de exemplo, como é função do 

advérbio nomeadamente, alguns tópicos.  

A excecional complexidade será revelada, «nomeadamente, pelo número de arguidos ou 

ofendidos ou pelo carácter altamente organizado do crime».  

..., ... 

Em abstrato, as questões associadas à interpretação e aplicação do direito, ainda que 

demandem um trabalho árduo, como é normal em qualquer processo hermenêutico, não 

foram erigidas como dificuldades que integrem a especial complexidade do processo, pelo 

que não constituem motivo ou fundamento para a elevação dos prazos de prisão preventiva. 

Por conseguinte, estava-se perante um processo cujo crime tem 

caraterísticas comuns. Tratava-se de um processo com um único arguido 

acusado da prática de um único crime de homicídio simples, crime esse que 

os tribunais cabo-verdianos estão habituados a julgar, e aparentemente sem 

qualquer dificuldade particular, nem nada que pudesse ser considerado de 

especial complexidade. Não havia razão para a elevação do prazo da prisão 

preventiva. 

Portanto, a alegada extensão das alegações e a diversidade das questões jurídicas suscitadas 

não podem ser consideradas, para efeito da elevação do prazo de prisão preventiva, como 

situações atípicas que se incorporam nos exemplos-padrão previstos no n.º 2 do artigo 279.º 

do CPP. 

11. De todo o exposto, resulta com nitidez que tanto a Constituição como a lei conceberam a 

prisão preventiva como uma medida cautelar - pois ela não tem caráter de pena, sendo 

justificada pela necessidade de garantir determinados fins de natureza estritamente 

excecional, subsidiária, colocando na apreciação prudencial do juiz a necessidade da sua 

utilização, indicando, todavia, com muita precisão os pressupostos que deverão condicionar a 

respetiva decisão. 

Como, porém, a prisão preventiva restringe a liberdade individual, há que rodear a sua 

aplicação e extensão de todas as garantias, estabelecendo requisitos que devem ser 
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escrupulosamente respeitados. Se é certo que a comunidade não pode tolerar que um 

indivíduo utilize um bem que lhe é socialmente garantido - a liberdade - para contrariar as 

regras e valores dessa comunidade, não é menos certo que o recurso às medidas de coação, 

nomeadamente, a prisão preventiva, tem de respeitar, como se tem afirmado, os princípios da 

necessidade, adequação, proporcionalidade. 

 ..., ... 

12. É claro que se estava em face de um caso concreto onde a conexão entre normas 

constitucionais relativas aos direitos, liberdades e garantias com a norma processual penal 

aplicada é evidente, pelo que na operação hermenêutica que se efetuou não se 

podia desprezar as determinantes constitucionais. 

..., ... 

O Tribunal a quo dispunha de espaço hermenêutico que lhe permitia adotar uma interpretação 

conforme com a Constituição.  

Todavia, ao perfilhar uma interpretação que amplia ilegitimamente as situações em que se 

pode elevar o prazo máximo de prisão preventiva, decidiu em violação ao disposto 

nos artigos 29.º, 30.º, 35º, nº 1, da Constituição da República. 

474. Mais palavras para quê???? ....., .... Pois,  

Ø Quem tem olhos, que Leia;  

Ø Quem tem ouvidos, que Oiça; 

Ø Quem tenha vontade, que Aprenda, na medida em que, provavelmente, 

ainda vai a tempo!!! 

475. Ou seja, o Tribunal Constitucional, viria a reconhecer razão aos argumentos da 

Defesa, só que, claro!!!, dizendo as coisas com outra elevação e com outra 

tecnicidade jurídica que o Acusado Amadeu Oliveira não possui, posto que, a 

poucos, Deus deu essa Graça Maior de dizer coias tão profundas com tanta 

naturalidade, ou seja, “essa Arte e esse Engenho de Morder como quem Beija”, 
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sendo certo, porém, que na substância, as posições exprimidas tão magnificamente 

pelo Tribunal Constitucional, não poderia deixar de ser coincidente com que o 

qualquer cidadão comum da rua, ou qualquer pessoa de bom senso e de recta 

consciência, diria e tem dito a respeito do processo do Sr. Arlindo Teixeira; 

476. Resulta evidente que, muito mais do que conteúdo Técnico, o que os Venerandos 

Juízes do Tribunal Constitucional, Dr. João Pinto Semedo e o Professor Doutor 

Pina Delgado verteram no Acórdão Constitucional Nº 28/2018 ... 

Ø Foram palavras de Senso Comum,  

Ø Foram ensinamentos de Pessoas de BEM,  

Ø Foram ditames de Gente de Boa Consciência, 

Ø Foram Pensamentos de Espíritos Cristãos que, pese embora terem 

conseguido alcançar “O Poder” inerente a um Magistrado do Tribunal 

Constitucional, eles, Dr. João Pinto Semedo e Professor Doutor Pina 

Delgado, não perderam a sua ALMA, como já advertida Jesus Cristo, 

respondendo às tentações do DIABO, dizendo: “De que  vale ao homem, 

ganhar o Mundo Inteiro, se vier a perder a sua ALMA” - Evangelho de São 

Marcos, Capítulo 8, Versículo 36;  

477. Com efeito, de entre todas as Entidades Judiciárias que tiveram de intervir nesse 

processo do Sr. Arlindo Teixeira somente esses dois referidos Juízes do Tribunal 

Constitucional é que tiveram um pensamento dirigido ao sofrimento do Sr. Arlindo 

Teixeira fazendo constar a seguinte frase: 

Primeiro, com base num procedimento que  subverte a lógica do processo 

penal no que toca ao regime da prisão preventiva, repescando pressupostos para a 

sua decretação  ou  reexame para justificar as bases de sua elevação, ato, se assim 

podemos gradar, ainda mais grave, porque no fundo sempre que isso é feito 

representa a adoção de uma medida de coação privativa da liberdade sobre o corpo 
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sobre outra anteriormente adotada, com todos os efeitos que isso ocasiona 

em relação ao arguido, nomeadamente, por ser executada em doses 

homeopáticas e sistemáticas num momento em que a pessoa está numa 

situação em que anseia, angustiada,  pela restituição da sua liberdade 

ou, pelo menos, pelo termo do processo.  

478. Felizmente que ainda há poucos Juízes (mas ainda existem alguns) que ainda não 

perderam a sua ALMA, pelo que, parece-nos ser melhor o silêncio, perante esses 

Venerandos Juízes da Secção Criminal do STJ que destruíram a vida desse 

Emigrante, NOSSO COMPATRIOTA, que tinha vindo passar umas semanas de 

férias a sua “Terra – Mãe” e que viu a sua vida suspensa e destruída, sendo 

transformado num pobre coitado, a vaguear pelas ruas de Mindelo, longe da sua 

família, longe dos seus 3 filhos que ficaram em França, “em virtude de acções e 

omissões de Uma Corja de Magistrados de Má Consciência e de Péssima 

Deformação Profissional, que já se instalaram no Sistema Judicial de Cabo Verde 

que tem actuado, impunemente, qual Crime Organizado, certos e seguros que nada 

de mal lhes acontece a eles, eles os Novos Deuses de Cabo Verde; 

479. Com vergonha e dor, apraz fazer uso das próprias palavras do Tribunal 

Constitucional, quando questionou ou afirmou que muito mal anda a Justiça de 

Cabo Verde em que os Venerandos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça 

i. Não conseguem decidir, no prazo de poucos meses,  um processo simples, 

que tinha um só arguido, um só crime, e tinha uma só vitima, 

ii. Num caso que tinha somente uma dezena de factos e que tinha, o quanto 

muito, somente 3 questões de Direito; 

iii. Quando é suposto os Juízes do Supremo Tribunal de Justiça, serem 

Magistrados experimentados, de carreira e que, do ponto de vista jurídico, 

ascendem por mérito ???????????. 
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480. Pelo exposto,  

i. Ao recusar libertar o Arlindo Teixeira, no final do prazo máximo de prisão 

preventiva; 

ii. Ao proceder a indevida dilação da decisão do Recurso,  que era simples, 

fácil e corriqueiro; 

iii. Ao proceder a indevida dilação da decisão da Reclamação cujo argumentos 

de base eram básicos e de fácil apreensão, 

Ø Os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ, a 28 de Julho de 2017, por 

terem a plena consciência que estavam mantendo um cidadão preso de 

forma ilegal, terão cometido os crimes de:  

vii) Um crime de Prevaricação de Magistrado (Artigo 328º, Nº 2 do 

Código Penal), punido com a pena de 2 a 8 anos de prisão, por 

ter recusado aplicar a legislação aplicável, e libertar o arguido por 

expiração do prazo máximo de prisão preventiva;    

viii) Um crime de Denegação de Justiça -(Artigo 329ºdo Código 

Penal), punido com a pena de até 2 anos de prisão, por não 

terem decidido o Recurso dentro do Prazo legal;  

481. Ademais, a situação de ilegalidade era tão evidente que sequer precisava ser Jurista 

ou Juiz para se aperceber que os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção Criminal 

do STJ, onde se inclui os supostos Ofendidos, estavam desprezando a lei e a 

Constituição, para forçar a manutenção de Arlindo Teixeira na prisão; 

482. Entretanto, ao longo do ano de 2017, Arlindo Teixeira continuou preso 

preventivamente; 
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Do Programa Televisivo  EM DEBATE - 

10 de Outubro de 2017 

483. Acontece que, no dia 10 de Outubro de 2017, o jornalista Daniel Medina achou por 

bem convidar o Acusado Amadeu Oliveira para participar de um programa 

televisivo designado por EM DEBATE, cujo tema do dia era “O Estado da Justiça 

em Cabo Verde”, no decurso do qual terá afirmado que: 

..., NO Supremo Tribunal de Justiça é possível verificar fraudes processuais, 

inserção de falsidades no STJ, manipulação de provas para prejudicar e 

manter na prisão inocentes. 

..., Eu, Amadeu Oliveira estou em condições de provar que dentro do 

Supremo Tribunal de Justiça há inserção de falsidades nos processos, há 

manipulação de provas pra prejudicar inocentes, para pôr inocentes na 

cadeia, Há aldrabices!!! Não tem outro nome.” 

484. Quando o Acusado Amadeu aceitou participar desse referido programa televisivo, 

tinha em mente usar somente os casos de Arlindo Teixeira,  Gilson Veiga e a 

Proteção Ilegal e Imoral que os STJ tem dispensado aos Juízes Dr. Afonso Lima 

Delgado e o Dr. Ary Spencer Santos, para fazer a demonstração da veracidade das 

suas afirmações; - E assim fez!!!! 

485. Todavia, em reação às afirmações que o Acusado Amadeu Oliveira fez no programa  

EM DEBATE, somente 8 (Oito) dias depois, o Dr. Benfeito Mosso Ramos, para 

ludibriar o POVO, terá tido o desplante de escrever e fazer publicar um artigo de 

jornal intitulado de “Carta Aberta ao Sr. Procurador-Geral da República,” 

publicado no Jornal Expresso das Ilhas, em formato papel na página 18 da Edição Nº 

829 de 18 de Outubro de 2017, e divulgado pela internet onde ficou plasmado o 

seguinte: 

Carta aberta ao Sr. Procurador-Geral da República 
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Que o Dr. Amadeu Oliveira prove as suas acusações 

 

Como integrante do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de Cabo Verde, mesmo sem ter sido mandatado 

para o efeito, não poderia, de modo algum, deixar de tomar posição em relação às graves acusações que 

têm sido desferidas por estes dias contra esse Tribunal e os seus juízes, pelo Advogado Dr. Amadeu 

Oliveira. 

...., ... 

Será uma autêntica catástrofe para a Justiça em Cabo Verde, para o futuro do nosso País, para a Terra 

em que os nossos filhos terão que viver, se nos acobardarmos e permitirmos que esse Advogado se 
imponha a todos nós pelo medo. 

..., ... 

Do mesmo modo, é preciso saber de que “aldrabice” estará a falar esse Advogado quando, com a sua 

inquestionável autoridade moral, aponta o seu dedo acusador aos Juízes do STJ.  

Mais do que isso: é importante que se conheça certos expedientes utilizados para ganhar causas 
que só não resultam em verdadeiras “aldrabices” porque os Juízes do STJ são pessoas de bem, 
honestas e de integridade moral.  

É o que proponho demonstrar e comprovar, se necessário for, perante qualquer instância ou au-
toridade. 

Vejamos então.  

Após a posse do novo colectivo do STJ, em Novembro de 2015, um dos primeiros processos que a 

Secção Criminal teve que julgar foi exactamente um recurso vindo de Santo Antão, a impugnação de 
uma prisão preventiva por indícios de crime de homicídio voluntário ocorrido na Zona de Caibros da 

Ribeira Grande, em que o arguido-recorrente era patrocinado pelo Dr. Amadeu Oliveira, que pugnava 

pela inocência e a imediata soltura do seu constituinte. 

Examinado o processo e os argumentos apresentados, a Secção Criminal do STJ decidiu pelo acórdão 
nº 57/2016 que a prisão preventiva tinha fundamento na lei e era de se manter, pelo que o recurso foi 
julgado improcedente.  

O recorrente, através do Advogado Dr. Amadeu Oliveira, suscitou a nulidade do acórdão, arguindo 

omissões e insistindo na sua imediata soltura. 
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Até aqui está-se perante o exercício normal dos direitos processuais do Arguido.  

..., .... 

O que já não se pode admitir, por ser contrário à Lei, à Ética e à Moral, e a tudo aquilo que o próprio 
Dr. Amadeu Oliveira tem vindo a apregoar nas suas intervenções, é que se pretenda a todo o 
custo obter ganho de causa nos Tribunais, se necessário for, assediando, pressionando e inti-
midando os juízes que vão decidir.  

Por isso, não é de se aceitar que, em paralelo ao exercício dos direitos processuais, o Advogado 
do arguido, esteja a escrever individualmente aos juízes suplicando “os seus bons ofícios” no 
sentido de se proferir uma decisão que lhe é favorável. 

É claro que, indiferente a tais súplicas, o STJ acabou por indeferir a reclamação deduzida e confir-
mar a sua decisão de manter esse arguido, repito, indiciado por crime de homicídio voluntário, em 
prisão preventiva, como é de lei, igual para todos! 

Ora, a partir daí o Dr. Amadeu Oliveira imbui-se de um ódio visceral pelo STJ que o leva a acusar os seus 

juízes de “aldrabice”, “só para manter um pobre coitado na cadeia”, como aconteceu no último debate 

televisivo sobre o “Estado da Justiça”. 

Razão para se lhe perguntar: de que “aldrabice” estará a falar? Será mesmo aldrabice dos Juízes 
do STJ? 

Sim, porque aldrabice no STJ só poderia acontecer, se se permitisse que os expedientes do Dr. 
Amadeu Oliveira conduzissem aos resultados por ele esperados, o que representaria, por certo, o 
colapso moral do Poder Judicial entre nós.  

...., ... 

Ninguém deve estar acima da lei em Cabo Verde! Nem os Juizes Conselheiros do STJ, nem o Dr. 

Amadeu Oliveira. 

Benfeito Mosso Ramos – Página 18 da Edição Nº 829 de 18 de Outubro de 2017,  do EXPRESSO  DAS ILHAS 

 

486. Qualquer incauto que ler tão brilhante texto, há de dizer que se trata de um 

excelente artigo, redigido de forma soberba, cheio de efeitos especiais, de modo a 

impressionar qualquer um, visando atingir os seguintes objectivos: 
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1) Fazer crer que o Supremo Tribunal de Justiça estava desempenhando bem as 

suas funções, observando o quando legal instituído e respeitando os prazos 

de decisão; - O que era falso!!!! 

2) Fazer o POVO acreditar que o Acusado Amadeu Oliveira usava de 

expedientes imorais e ilegais para tentar ganhar as suas causas a todo o custo;  

- O que era falso!!!! 

3) Fazer o POVO acreditar que havia uma tentativa por parte do Acusado 

Amadeu Oliveira em acobardar os magistrados, através do medo; - O que era 

falso!!!! 

4) Fazer o POVO acreditar que havia indícios de que Arlindo Teixeira teria 

mesmo cometido um crime de homicídio; - O que era falso!!!! 

5) Fazer o POVO acreditar que nesse dia 18 de Outubro de 2017, o Supremo 

Tribunal de Justiça já teria decidido, indeferindo, a Reclamação apresentada 

contra o Acórdão Nº 57/2016 e que teria sido interposta desde Agosto de 

2016; - O que era falso!!!! 

6) Fazer o Povo acreditar que a aludida Reclamação contra o Acórdão Nº 

57/2016 tinha sido indeferida, mantendo Arlindo Teixeira em prisão 

Preventiva, por ser essa a solução prevista na lei; - O que era falso!!!! 

7) Fazer o POVO acreditar que  todos os Juízes afectos ao Supremo Tribunal de 

Justiça, incluindo o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos, eram 

pessoas honestas e de integridade moral impoluta; - O que era falso!!!! 

8) Fazer o POVO acreditar que o Acusado Amadeu Oliveira estava tentando 

cometer “Aldrabices”, mas que os Juizes do Supremo Tribunal de Justiça não 

iriam permitir que isso acontecesse, porque senão seria o colapso moral do 

Poder Judicial; - O que era falso!!!! 
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9) Fazer o POVO acreditar que ninguém deve estar acima da Lei, em Cabo 

Verde, - O Que é Redondamente Falso – posto que, até então, os Juízes 

Conselheiros do STJ se têm posicionado acima da Lei, contra a Constituição e 

com Violação dos Direitos Liberdades e Garantias dos cidadãos Arlindo 

Teixeira e Gilson Veiga, sem que tenham sido alvo de nenhuma sanção 

disciplinar ou criminal 

487.  Inicialmente, o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos, falando na qualidade 

de Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, até que 

conseguiu iludir muito boa gente, porém, como a mentira tem pernas curtas, um 

mês depois, todo esse conjunto de falsidades e aldrabices já estava esclarecido como 

se demonstra já de seguida; 

488. O aludido artigo de jornal teve tanto efeito junto do POVO que, mesmo os 

integrantes do Grupo de Trabalho que subscreveram a petição da “Transparência e 

Integridade Cabo Verde” e que continuavam a seguir o caso de Arlindo Teixeira de 

perto, começaram a duvidar da lisura dos procedimentos adoptados pelo Acusado 

Amadeu Oliveira, sendo de destacar que as piores reações vieram da parte de: 

1) Daniel Ferrer Lopes; 

2) Rogério Reis; 

3) Helder Salomão, 

4) Jerónimo Lopes; 

489. De forma quase semelhantes, todas as pessoas acimas referidas, ao lerem o Artigo 

assinado pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos, inicialmente, tiveram uma reacção firme e 

forte contra o Acusado Amadeu Oliveira, em virtude de estarem a acreditar 

piamente nas palavras desse Juiz do Supremo Tribunal de Justiça, até porque não 

iriam desconfiar se um Juiz daquela categoria poderia recorrer ao jornal, para vir 

destilar mentiras e manipulações; 
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490.  O que mais intrigava as pessoas, era o facto de Amadeu Oliveira sempre afirmar 

que o STJ, até aquela altura, nunca tinha decidido a Reclamação contra o Acórdão 

Nº 57/2016 que estava aguardando decisão desde Agosto de 2016, e que afinal, 

nesse dia 18 de Outubro de 2017, o Excelso Dr. Benfeito Mosso Ramos estava 

afirmando que não só a Reclamação tinha sido decidido, como até o Magnífico Dr. 

Benfeito Mosso Ramos teria indicado até qual foi o sentido da decisão que foi, 

supostamente de indeferimento; 

491. Algumas dessas pessoas que sempre tinham aceite colaborar nessa Luta para a 

libertação de Arlindo Teixeira, começaram a colocar em causa a honestidade e a 

integridade do Acusado Amadeu Oliveira, supondo que ele estaria escondendo do 

Grupo e dos Familiares de Arlindo Teixeira informações sobre o andamento do 

processo; 

492. Só que, na verdade, naquela altura, 18 de Outubro de 2017, ainda o STJ não tinha 

decidido a Reclamação interposta contra o Acórdão Nº 56/2017, pelo que pura e 

simplesmente, o Venerando Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, 

DR. BENFEITO MOSSO RAMOS, estaria FALANDO  MENTIRA  PERANTE  O 

POVO; 

493. Entretanto, quando Amadeu Oliveira insistia na afirmação de que ainda o STJ não 

teria decidido a referida Reclamação, os mesmos replicavam que era o Acusado 

“Amadeu Oliveira quem estava mentindo e aldrabando as pessoas”, pois, nunca um 

Magistrado do Supremo Tribunal de Justiça era capaz de vir a público, em artigo de 

jornal, falando na qualidade de Magistrado Integrante do STJ, pra vir afirmar coisas 

que não correspondiam a verdade; 

494. Ademais, caso fosse mentira, então era de supor que a Venerando Juíza Presidente 

do STJ, Dra. Maria de Fátima Coronel, iria tomar a iniciativa de desmentir a 

informação prestada pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos, já que quem, legalmente, 

representa o STJ é a Veneranda Juíza Presidente, e esta nunca veio a público 

desmentir a informação; 
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495. De modos que a relação entre os integrantes do Grupo sofreu um grande abalo 

nessa altura, o que forçou que o Acusado Amadeu Oliveira foi protestar 

verbalmente na Secretaria do STJ, nomeadamente junto do Sr. Zeca (Secretário 

Judicial) e perante a Oficial Dona Batalha, até que  a 21 de Novembro de 2017o STJ 

viria, finalmente, a Secção Criminal do STJ resolveu decidir a Reclamação contra o 

Acórdão Nº 57/2016, através do Acórdão Nº 72/2017; 

496. Portanto, resulta evidente que não foi Sério, nem Honesto o que o Dr. Benfeito 

Mosso Ramos fez, quando, a 18 de Outubro de 2017, veio a público, através de um 

Artigo do jornal Expresso das Ilhas, Edição Nº 826, Página 18,  - afirmar que “... 

Examinando o processo (Arlindo Teixeira) e os argumentos apresentados, a Secção 

Criminal do STJ decidiu pelo Acórdão Nº 57/2016 que a prisão preventiva tinha 

fundamento na lei e era de se manter, pelo que o recurso foi julgado improcedente. 

..., ... O Recorrente, através do Advogado Amadeu Oliveira, suscitou a nulidade do 

Acórdão, arguindo omissões e insistindo na imediata soltura. ...., .... É claro que 

indiferente a tais súplicas, o STJ acabou por indeferir a Reclamação deduzida e 

confirmar a sua decisão de manter esse arguido, repito, indiciado por crime de 

homicídio voluntário, em prisão preventiva, como é de lei, igual para todos !”, 

posto que era falso e mentiroso que o STJ tivesse, a 18 de Outubro de 2017, 

analisado e indeferido a Reclamação da Defesa interposta em Agosto de 2016 contra 

o Acórdão Nº 57/2016, 

497. Tratou-se de um acto de Propaganda Enganosa em que o Dr. Benfeito Mosso Ramos 

desata a usar o nome do Supremo Tribunal para propalar mentiras nos jornais, 

sendo certo que somente  um mês depois, é que seria proferido o Acórdão Nº 

72/2017 de 21 de Novembro de 2017, através do qual, entre outras banalidades e 

manipulações, viria a recusar pronunciar sobre a Reclamação, alegando 

INUTILIDADE  SUPERVINIENTE DA LIDE, ou seja, no entender do STJ já se 

tinha passado tanto tempo e que outras decisões já tinham sido tomadas que já se 

tinha tornado INUTIL pronunciar a respeito da Reclamação;  
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498. De igual modo, não foi correcta a conduta da Veneranda Juiza Presidente do STJ, 

Dra. Maria de Fátima Coronel, quando esta permitiu, na sua qualidade de Única 

Representante Legal do STJ, que Juiz Conselheiro do STJ viesse a público, escrever 

artigos de jornais contendo tamanhas mentiras e não se dignou a fazer um 

desmentido dizendo que, a 18 de Outubro de 2017, ainda o STJ não tinha decidido a 

Reclamação apresentada por Amadeu Oliveira contra o Acórdão Nº 57/2016 e que, 

portanto, as tiradas do Juiz Dr. Benfeito Mosso Ramos não poderiam ser associadas 

à Instituição Pública Supremo Tribunal de Justiça da República de Cabo Verde. 

 

Posicionamento do CSMJ – Dr. Bernardino Delgado. 

20 de Outubro de 2017 

499. Mas a situação de descredito do Acusado Amadeu Oliveira atingiu o seu ponto mais 

grave quando, no dia 20 de Outubro de 2017, todos os órgãos de comunicação social 

divulgaram a notícia de que o Presidente do Conselho Superior da Magistratura 

Judicial, Dr. Bernardino Delgado, teria reagido em Conferência de imprensa para 

repudiar as críticas do Acusado Amadeu Oliveira e, sem sequer ter realizado uma 

única diligência de prova, foi ao Noticiário Televisivo Nacional, (RTC), no horário 

nobre das 20H30mn, dizer o seguinte: 

i. As afirmações de Amadeu Oliveira “são irresponsáveis, gratuitas, 

panfletárias e levianas”; 

ii. Amadeu Oliveira deseja ludibriar a opinião pública e condicionar as 

decisões judiciais; 

iii. As afirmações de Amadeu Oliveira são falsas e difamatórias; 

Requerimento de Prova 15: 
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i- Roga-se ao Tribunal a autorização para que a peça jornalística – Vídeo – do 

noticiário da RTV, das 20H00, seja visualizada em audiência de 

julgamento, através do Link:  

 http://www.tcv.cv/index.php?paginas=13&id_cod=62509 

Ao abrigo do disposto nos Artigos 173º do CPP; 

ii- Tendo em conta que, nessa conferencia de imprensa concedida pelo Dr. 

Bernardino Delgado, ele terá falado em nome do CSMJ, roga-se ao 

Tribunal que requisite ao CSMJ cópia da Deliberação do CSMJ em que 

terão deliberado qualificar as críticas do Acusado Amadeu Oliveira como 

sendo irresponsáveis, gratuitas, panfletárias e levianas; 

500. Ora, a respeito dessa intempestiva e imponderada reacção do Venerando Presidente 

do CSMJ, Dr. Bernardino Delgado, convinha dizer que com as suas tiradas, em 

classificar as denuncias como sendo “Irresponsáveis, gratuitas, panfletárias e 

levianas”, antes mesmo de ter realizado uma única diligência de prova é prova 

bastante de que existe dentro do Sistema Judicial de Cabo Verde um modo de actuar 

típico do Crime Organizado, onde determinados Magistrados Judiciais vão 

cometendo crimes graves, no exercício das suas funções, na certeza de que serão 

“Branqueados pela PGR e pelo CSMJ”, como é demonstrativo essa tirada do Dr. 

Bernardino Delgado... 

501. Por outro lado, se logo no início, a 20 de Outubro de 2017, já o CSMJ tinha essa 

opinião formado e se chegou ao ponto de comunicar ao POVO de Cabo Verde que 

as críticas do Acusado Amadeu Oliveira eram levianas e panfletárias, como esperar 

que os Membros desse malfadado CSMJ pudessem ser isentos e honestos na 

apreciação das provas resultantes do Inquérito que eles mesmo já tinham mandado 

abrir???? 

502. É claro, que como não poderiam vir à público desmentir a si próprios, em Maio de 

2018, ou seja, 6 meses depois, sem realizar um única diligência de prova, o mesmo 
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Dr. Bernardino Delgado daria uma outra Conferência de Imprensa para informar ao 

POVO de que o CSMJ tinha mandado arquivar o Inquérito, imagina-se “Por Falta 

de Prova” !!!???? – Até parece brincadeira de crianças ou truques de 

Aldrabãozecos!!!! 

503. Com esse modo de actuar, fica provado que havia uma concertação entre os 

Venerandos Juizes da Secção Criminal do STJ e os Membros do CSMJ para 

cometerem crimes de Prevaricação de Magistrado, Denegação de Justiça e Inserção 

de Falsidades no processos, na certeza de que os Membros do CSMJ haveriam de 

branquear tais crimes; 

 

Impedimento do Dr. Benfeito Mosso Ramos 

504. Como é evidente, depois do CSMJ, pelo seu Presidente, Dr. Bernardino Delgado, ter 

vindo á público apelidar de “levianas e irresponsáveis” as críticas do Acusado 

Amadeu Oliveira, ele ficou Impedido, por ficar sem isenção, para analisar e decidir 

sobre o Inquérito que havia sido aberto; 

505. Todavia, sentindo-se reconfortado e com a certeza da Impunidade, o Dr. Benfeito 

Mosso Ramos, em vez de estancar os seus actos criminosos, continuou praticando 

outros actos perversos e ilegais, como se demonstrará já de seguida; 

Vejamos: 

506. independentemente das questões de Ética e Moral relacionadas com as mentiras 

propaladas nesse Artigo de Jornal, o Dr. Benfeito Mosso Ramos, depois de ter 

publicado o Artigo referindo-se especificamente ao Processo de Arlindo Teixeira, e 

depois de ter indicado o sentido da decisão, antes mesma dela ser tomada, era seu 

dever legal auto- afastar-se do processo decisório do Recurso de Arlindo Teixeira, 

por ter ficado automaticamente impedido, por força do que vem estatuído a alínea 

e) do Nº 1 do Artigo 49º  e Artigo 51º do CPP que estatui que:  
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Nenhum juiz efectivo ou substituto poderá funcionar em processo 

penal quando tiver expressado publicamente opinião reveladora de 

um juízo prévio em relação ao obejcto do processo. 

507. Recorda-se que, nos termos do Nº 4 do Artigo 51º do CPP, todos os actos praticados 

por um Juiz Impedido são nulos, o que significa que são nulos todos os Acórdãos 

que o Juiz Dr. Benfeito Mosso Ramos subscreveu depois da data de 18 de Outubro 

de 2017; 

Acórdãos Nulos 

Subscritos pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos 

508. Convinha repetir, mais uma vez que, depois de ter publicado o artigo de jornal, no 

dia 18 de Outubro de 2017, o Dr. Benfeito Mosso Ramos ficou impedido de 

participar em mais nenhuma decisão referente ao processo do Sr. Arlindo Teixeira, 

não só por ter mentido ao POVO, como também pelo simples facto de ter 

expressado a sua opinião publicamente, afirmando (falsamente) de que no processo 

havia indícios que apontavam no sentido de Arlindo Teixeira ter cometido um crime 

de homicídio voluntário, o que era falso; 

509. Todavia, desprezando a Lei que o obrigava a declarar-se impedido (Artigo 51º do 

CPP), o Dr. Benfeito Mosso Ramos, ainda teve o desplante de subscrever mais 3 

acórdão, todos contendo falsidades e manipulação, a saber: 

1) Acórdão Nº 64/2017 de 31 de Outubro de 2017, reconfirmando a condenação 

de Arlindo Teixeira a 9 anos de cadeia; 

2) Acórdão Nº 72/2017 de 21 de Novembro, através do qual se pretendeu 

decidir a Reclamação contra o Acórdão Nº 57/2016 que se encontrava a 

espera de decisão desde Agosto de 2016, quando a decisão deveria ter sido 

proferida em apenas 30 adias, tendo em conta que o Objecto do recurso 

relacionava-se com a Manutenção de Arlindo Teixeira em Prisão Preventiva; 
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3) Acórdão Nº 73/2017 de 21 de Novembro, através do qual se pretendeu 

decidir a Reclamação contra o Acórdão Nº 51/2017 de 28 de Julho de 2017, 

que se encontrava a espera de decisão desde Agosto de 2017, relacionado 

com a Elevação dos Prazos de Prisão Preventiva; 

510. Quando o suposto Ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos subscreveu o Acórdão Nº 

72/2017 de 21 de Novembro, estava praticando um acto JURIDICAMENTE NULO, 

posto que já não poderia interferir mais no processo de Recurso de Arlindo Teixeira, 

depois de ter publicado um artigo de opinião no dia 18 de Outubro de 2017; - 

Todavia, como os determinados Juizes Conselheiros do STJ já ganharam o costume 

de se portarem como os Novos DEUSES de Cabo Verde, desprezando a lei e 

esmagando os Direitos, Liberdades e Garantias do cidadão Arlindo Teixeira, o Dr. 

Benfeito Mosso Ramos continuou a subscrever iníquas e malignas Decisões, bem 

sabendo que a Veneranda Juíza Presidente do STJ, Dra. Maria de Fátima Coronel, 

que tinha a obrigação de repor ordem dentro do STJ, nada iria fazer para o deter. 

511. Ainda por cima, os Venerandos Juízes da Secção Criminal do STJ verteram nesses 

aludidos Acórdãos tremendas falsidades que já foram desmontadas e 

desconstruídas pelos Acórdãos Constitucionais Nº 08/2018 de Abril de 2018, e  

Nº25/2018 de Dezembro de 2018; 

512.  Todavia, no que se reporta ao Acórdão 72/2017 de 21 de Novembro, que teria como 

objecto a decisão sobre a Reclamação contra o Acórdão Nº 57/2016 de Agosto de 

2016, proferido no âmbito do Recurso Nº 58/2016, referente à Manutenção de 

Arlindo Teixeira em regime de Prisão Preventiva, as fraudes processuais e as 

falsidades são tão medonhas que até  é uma VERGONHA descrever as suas 

nuances nesta Contestação, posto que, sendo o Acusado Amadeu Oliveira um 

cidadão Cabo-Verdiano com AMOR À TERRA, não desejava constatar que o 

Supremo Tribunal do seu País pudesse chegar a um nível tão baixo de manipulação 

e de fraude processual; 

513. Vejamos: 
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TRAPAÇAS   FEITAS   NO  ÂMBITO  DO  RECURSO  Nº 58/2016 

PRISÃO   PREVENTIVA 

514. Arlindo Teixeira foi preso a 31 de Julho de 2015,  foi sujeito ao regime de prisão 

preventiva; 

515. Só que, a DEFESA sempre alegou que o arguido não teve culpa no triste 

incidente, e que, o quanto muito, o arguido terá agido ao abrigo de uma 

causa de exclusão de ilicitude ou de culpa, quais sejam: 

a) Legítima Defesa – Artigo 36º do Código Penal; 

b) Estado de Necessidade Justificante – Artigo 38º do Código Penal; 

c) Excesso de Legítima Defesa – Artigo 41º do Código Penal; 

d) Estado de Necessidade Desculpante – Artigo 42º do Código Penal; 

Ø O que, nos termos do Nº 3 do Artigo 261º do CPP, afasta a 

aplicação da prisão preventiva; 

516. Entretanto, o Tribunal de Ribeira Grande optou por ignorar o disposto no 

Nº 3 do Artigo 261º do CPP, insistindo em manter o Arlindo Teixeira preso, 

mesmo quando se tornou evidente que Arlindo Teixeira não teve culpa, e 

que,  quanto muito, terá agido ao abrigo da legítima defesa; 

Recurso Contra a Manutenção da Prisão Preventiva  - Recurso Nº 58/2016: 

517. Confrontado com a manutenção de Arlindo Teixeira em regime de prisão 

preventiva, a DEFESA terá impugnado essa decisão, em Fevereiro de 2016, 

pela via do Recurso Nº 58/2016; 

518. Por notificação datada do dia 02 de Agosto de 2016, o Arlindo Teixeira viria 

a tomar conhecimento que o Supremo Tribunal de Justiça teria negado 
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provimento ao dito recurso, através do Acórdão Nº 57/ 2016, sem, 

contudo, o STJ dignar pronunciar-se sobre a questão que verdadeiramente 

interessava decidir, ou seja, a existência, nos autos de indícios fortes de 

que o Arguido poderia ter agido numa situação que poderá excluir a 

ilicitude ou de excluir a culpa, (Nº3 do Artigo 261º do CPP); 

Reclamação contra o Acórdão Nº 57/2016; 

519. A Defesa, em Agosto de 2016,  teve de apresentar uma Reclamação contra o 

Acórdão Nº 57/2016, por omissão de pronunciamento a respeito dos 

pressupostos da Prisão Preventiva; 

520. Acontece que desde Agosto de 2016 até ao dia 22 de Novembro de 2017, o STJ 

não dignou a decidir a Reclamação apresentada, quando por força de lei deveria 

ter decidido em 30 dias, por se tratar de um Recurso referente a Arguido Preso; 

Amparo Constitucional 

521. Tendo em conta que o STJ estava demorando tempo demais para decidir o 

Recurso Nº 58/2016, apreciando a Reclamação que tinha sido interposta contra o 

Acórdão Nº 57/2016 de Agosto de 2016, em Maio de 2017, o Acusado Amadeu 

Oliveira decidiu interpor, junto do Tribunal Constitucional, o Recurso de 

Amparo Nº 3/2017, para ver se o Tribunal Constitucional obrigaria o STJ a 

decidir o Recurso Nº 58/2016; 

522. Assim, o Recurso de Prisão Preventiva Nº 58/2016 ficou sem decisão; 

523. No dia 10 de Outubro de 2017, o Acusado Amadeu Oliveira participou do 

programa televisivo designado por “EM DEBATE” onde terá tecido duras e 

fundamentadas críticas contra o modo de funcionar do STJ; 

524. Logo no dia 18 de Outubro de 2017, o Dr. Benfeito Mosso Ramos terá publicado 

um Artigo de jornal, onde afirmava que o STJ já teria decidido a Reclamação 

interposta contra o Acórdão Nº 57/2016, o que não correspondia à verdade, 
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acrescentando ainda que os Juízes do STJ tinham reconfirmado que, nos autos, 

havia indícios de que Arlindo Teixeira teria sido autor de um crime de homicídio, 

o que também era mentira porque dos Autos os indícios que haviam apontavam 

no sentido de uma situação de Legítima Defesa; 

525. Tendo o Dr. Benfeito Mosso Ramos emitido publicamente opinião 

sobre o processo, ele ficou impedido de participar mais nas decisões; 

526. Entretanto, o Dr. Benfeito Mosso Ramos viria a subscrever o Acórdão Nº 64/2017 

de 26 de Outubro de 2017, reconfirmando a condenação de Arlindo Teixeira 9 

anos de prisão; 

527. A Acórdão Nº 64/2017 de 26 de Outubro de 2017, continha tantas falsidades e 

manipulação de provas, que foi imediatamente alvo de um Recurso 

Constitucional de Fiscalização Concreta de Constitucionalidade que foi aceite 

pelo STJ, através do Acórdão Nº 74/ 2017 de 21 de Novembro de 2017, com 

efeitos suspensivos, a que viria a caber a designação de Recurso Constitucional 

de Fiscalização Concreta da Constitucionalidade Nº 02/2018 

528. Isso significa o Acórdão Nº 64/2017 de 31 de Outubro não produziu efeitos, 

tendo em conta que não transitou em julgado, em virtude do Recurso 

Constitucional, com efeitos suspensivos; 

529. Nesta ordem de ideias, com o reconhecimento do efeito suspensivo do Recurso 

Constitucional, logicamente que Arlindo Teixeira continuou em regime de 

prisão preventiva, posto que ainda não existe uma decisão final do processo; 

530. Continuando em regime de prisão preventiva, logicamente que ainda continuava 

havendo pertinência e  utilidade o STJ decidir a Reclamação contra o Acórdão 

Nº 57/2017 de Agosto de 2016, que versava precisamente sobre a questão da 

Prisão Preventiva; 

531. Entretanto, pelo Acórdão Nº 72/2017 de 21 de Novembro, subscrita pelo Dr. 

Benfeito Mosso Ramos e pela suposta ofendida, Dr. Maria de Fátima Coronel, o 
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STJ viria afirmar que a Reclamação interposta contra o Acórdão Nº 57/2016 

referente a Prisão Preventiva já tinha perdido utilidade, porque o Supremo 

Tribunal de Justiça já tinha condenado Arlindo Teixeira a 9 anos de prisão, pelo 

Acórdão Nº 64/2017 de 31 de Outubro de 2017, o que é falso, tendo em conta que 

teria havido um Recurso Constitucional com efeitos suspensivos; 

532. Assim, logo que o Acusado Amadeu Oliveira tomou conhecimento que o STJ 

teria declarado o Recurso Nº 58/2016 como inútil, recusando pronunciar com 

profundidade a respeito da situação de continuação da Prisão Preventiva, o 

Acusado Amadeu Oliveira, apresentou a sua Reclamação junto do STJ, 

protestando contra mais esta outra aldrabice judicial; 

533.  Qual não foi o Espanto do Acusado Amadeu Oliveira, dias depois, quando foi a 

Secretaria do STJ saber se já havia alguns despacho, o Acusado foi informado 

pela Sra. BATALHA que era o oficial de justiça quem tramitava o processo, da 

surpreendente notícia de que já não havia possibilidade de tramitar a minha mais 

recente Reclamação porque ela teria recebido instruções superiores para remeter  

/ Baixar o Processo de Recurso Nº 58/2016 para o Tribunal de Comarca de 

Ribeira Grande; 

Requerimento de Prova Nº16 

Documentos: 

Roga-se ao Tribunal que requisite ao Tribunal de Ribeira Grande de Santo Antão, 

cópia integral do Recurso Nº 58/2016 que terá baixado do Supremo Tribunal de 

Justiça em Outubro/Novembro de 2017; 

 

534. Ou seja, nunca mais o STJ decidiu com propriedade o Recurso Nº 58/2016 que 

tinha sido interposto em Abril de 2016, sendo certo que o STJ tinha de observar o 

prazo legal de 30 dias; 
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535. Como último recurso, o Acusado Amadeu Oliveira teve de informar o Tribunal 

Constitucional dessas anomalias, no âmbito do Recurso Constitucional Nº 

03/2017; 

536. Felizmente, em Abril de 2018, o Tribunal Constitucional, ponderando os 

argumentos que haviam sido apresentados pelo Acusado Amadeu Oliveira de 

forma pública, notória e reiterada, acabou por lhe reconhecer razão, proferindo o 

Acórdão Constitucional Nº 08/2018, no âmbito Recurso de Amparo 

Constitucional Nº 03/2017 de Abril, determinando a imediata soltura de Arlindo 

Teixeira; 

537. Ora, ao contrário do que o Supremo Tribunal havia afirmado no seu Acórdão Nº 

72/2017 de 21 de Novembro de 2017, referente a Inutilidade do Recurso Nº 

58/2016 referente à Prisão Preventiva, somente com a soltura de Arlindo Teixeira, 

a 26 de Abril de 2018, é que o Recurso Nº 58/2016 versando sobre a prisão 

preventiva é que tornar-se-ia SUPERVINIENTEMENTE  INÚTIL por culpa, 

exclusiva do STJ, qua demorou 2 anos para decidir um recurso que a lei obrigava 

que fosse decidido em 30 dias; 

538. Pelo exposto, como demonstrado, não corresponde à verdade e constitui uma 

inserção de Falsidade no Acórdão Nº 72/2017 de 21 de Novembro, a afirmação 

de que a Reclamação contra o Acórdão Nº 57/2017 interposta no âmbito do 

Recurso Nº 58/2017 tenha perdido utilidade; 

539. Ora, se mais não houvesse, somente essa inserção de falsidade já era suficiente 

para justificar as críticas ao STJ e ao Dr. Benfeito Mosso Ramos, posto que, 

como consequência dessas aldrabices jurídicas, Arlindo Teixeira continuou 

sujeito ao Regime de prisão preventiva, até ser solto por força da decisão do 

Tribunal Constitucional; 

540. Parece absolutamente desnecessário descrever e narrar o sofrimento, a 

frustração, a angustia que a manutenção de Arlindo Teixeira em regime de 

prisão preventiva terá causado nele, no Acusado Amadeu Oliveira, no seus 
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familiares, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, posto que, os supostos 

ofendidos são imunes a esse tipo sentimentos humanos, visto portarem como 

se fossem os Novos Deuses de Cabo Verde que vivem numa bolha de protecção 

e de impunidade que já os fez desligar do sofrimento dos pobres seres 

humanos comuns; 

&&&&&&&&&&& 

541. Até agora, o Acusado Amadeu Oliveira descreveu somente factos e omissões 

protagonizados pelos Juízes do STJ no âmbito do Caso Arlindo Teixeira, porém, 

nada ainda se disse sobre o Caso de Gilson Veiga, pelo que cumpre trazer ao 

conhecimento deste Tribunal e do POVO o que o pobre coitado desse Jovem não 

sofreu nas mãos dos Venerandos Juizes Conselheiros da Secção Criminal do STJ; 

542. Vejamos: 

Do Caso    GILSON   VEIGA 

 - 2 Anos   e   2 Meses  em Prisão Preventiva - 

1. Por despacho de 22 de Outubro de 2015, à folhas 32 à 34 dos Autos, foi decretada a prisão 

preventiva por, alegadamente, estar indiciado da pratica do crime previsto no Artigos 144º do 

Código Penal; – Prática de actos Sexuais com Consentimento com uma Adolescente de 14 

anos; 

2. Desde o início do processo, qualquer cidadão de bom senso conseguiria constatar que aquele 

“Estória das Relações Sexuais” estava mal contada e que não encontrava fundamentos na 

experiência comum, em virtude das evidentes incongruências daquela estória - estória; 

3. Só para se ter uma ideia das incongruências vertidas no Processo, bastará dizer que da 

Acusação ficou a constar que Gilson Veiga teria tido relações sexuais com ofendida por 5 

vezes,  

Ø Sempre no mesmo local,  

Ø Sempre no mesmo colchão,  
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Ø Onde sempre o irmão mais velho dela, o DANILO, também estaria deitado; 

4. Entretanto, pese embora a Representante do Ministério Público ir ao ponto de afirmar nos 

Pontos 3, 6, 8, 10 e 15 da Acusação que os factos aconteceram no colchão onde o DANILDO 

também estava deitado, todavia, ..., .... contudo, ... em nenhum momento se deu ao trabalho de 

ouvir uma testemunha tão fundamental, como seria o DANILO que supostamente também 

estaria deitado no mesmo colchão; 

5. Caberia a perguntar,  Como foi possível o Ministério Público e o Juiz referir 5 vezes ao 

irmão DANILO, quando se tinham dado ao luxo de não lhe ouvir nem uma única vez, 

em sede da instrução ?????? !!!!!! – Isso é inconcebível em Direito ????? !!!!!! 

6. Como aceitar que, em sede de julgamento, o Juiz impediu a audição da suposta 

ofendida que foi enviada para casa, pese embora ela ter comparecido no Tribunal para 

prestar depoimento no dia do Julgamento??? 

7. Tendo em conta  que a suposta ofendida tinha sido ouvida, em sede de instrução, como aceitar 

que o Juiz recuse que se faça a leitura dos seus anteriores depoimentos, sem sede de 

julgamento, já que o mesmo Juiz tinha impedido a suposta ofendida de prestar depoimento 

em sede de julgamento e mediante o exercício do contraditório??? 

8. Entretanto, Gilson Veiga foi mantido em prisão preventiva desde o dia 22 de Outubro de 2016,  

9. Quando o Juiz decretou a prisão Preventiva, a Defesa tratou logo de recorrer para o STJ, 

Recurso esse que ficou registado sob o Nº 210/2015, que ainda não foi decidido; 

10. Em sede de julgamento, os factos pelos quais Gilson Veiga vinha indiciado não foram 

minimamente provados; - Entretanto, o Juiz A Quo entendeu por bem não só condenar 

Gilson Veiga a 6 anos e 9 meses de prisão, como o regime de prisão preventiva, mesmo 

sabendo que ele era primário, era pai de um filho menor e que tinha uma companheira 

marital que dependia de si; 

11. Mal se entende porque o STJ não decide os Recursos referente às Sentenças proferidas pelo 

Juiz Dr. Afonso Lima Delgado dentro do Prazo legal, pois, por bastas vezes esse Juiz já foi 

denunciado de ser um Juiz Criminoso, que já ganhou o habito de manipular os processos 
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para prejudicar uns e favorecer outros, contra a lei expressa, pelo que qualquer cidadão pode 

ser vítima dos caprichos e abusos desse Juiz, abusos esses que só poderiam encontrar o 

primeiro travão e remédio caso o Supremo Tribunal de Justiça fosse uma instância diligente 

no cumprimento dos prazos de decisão; 

12. Para qualquer pessoa de recta consciência, mesmo não sendo Jurista ou Juiz, lendo o 

processo, facilmente concluirá que a referida condenação foi fruto de várias ilegalidades e 

múltiplas barbaridades jurídicas, nomeadamente: 

i. O Juiz impediu que a principal testemunha, a suposta ofendida, prestasse depoimento 

em sede de julgamento, o que só poderia acontecer nos processos medievais da 

Inquisição ou nas ficções do Kafka, mas nunca num Estado que se pretende ser um 

Estado de Direito Democrático; - Refere-se que a próprio Ofendida se apresentou no 

Tribunal, no dia do Julgamento, para prestar depoimento, mas quando o Juiz se 

apercebeu da sua presença no Edifício do Tribunal, determinou que ela fosse para 

casa, na medida em que já não seria necessário colher o seu depoimento, pelo que o 

julgamento foi feito sem ela; 

ii. Tendo em conta que o Juiz teria enviada a principal testemunha para casa, então a 

Defesa requereu que, pelo menos, fosse feita a leitura do depoimento que a suposta 

ofendida tinha prestado quando ainda o processo estava em fase de instrução, porém 

o Juiz também recusou que se fizesse essa simples leitura, através do qual se 

pretendia provar grandes contradições e incongruências plasmadas no Processo; 

iii. Em sede da Sentença, O Juiz Dr. Afonso Lima Delgado fez uma caprichosa e 

deturpada valoração da prova, violando as regras da experiência comum e 

ofendendo o mais elementar bom senso, acabando por condenar o Jovem Gilson 

Veiga a 6 anos e 9 meses de prisão; 

 

A Defesa de Gilson Veiga teve de Recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, Recurso esse 

que deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça em 11 Outubro de 2016, a que coube o Nº 

193/2016;  
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13. Isso significa que ficaram pendentes, no Supremo Tribunal de Justiça, os seguintes Recurso: 

i) Recurso Nº 210/2015, desde 26 de Novembro de 2015, referente à 

Decretação da Prisão Preventiva; 

ii) Recurso Nº 193/2016, desde 11 de Outubro de 2016, referente à Sentença 

Condenatória 

14. Não obstante todos os referidos Recursos terem largos meses de pendência junto do Supremo 

Tribunal, infelizmente, até 31 de Agosto de 2017, nenhum desses Recursos tinha sido 

decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, pese embora a lei estatuir que tais recursos, por 

serem referentes a cidadãos presos, devessem ser decididos num prazo máximo de 30 dias, 

conforme disposto no Artigo 263º do CPP;  

Requerimento de Prova Nº17 

Documentos: 

i. Roga-se ao Tribunal que requisite ao Supremo Tribunal de Justiça cópia integral 

do processo de Recurso Nº 210/2015, referente à Gilson Veiga que até a data de 

hoje nunca foi decidido; 

 

15. Ora, no que se reporta ao Primeiro Recurso Nº 210/2015, pese embora  a lei estatuir um 

prazo máximo de 30 dias, a verdade é que, em Agosto de 2017,  já decorreriam 20 vezes 

mais o tempo previsto na lei para o STJ proferir a decisão, enquanto Gilson Veiga 

continuava apodrecendo na Cadeia por inoperância da Secção Criminal do STJ; 

16. O STJ deveria ter decidido o recurso até ao dia 22 de Agosto de 2017, o que não aconteceu; 

Expediente Injustificado e Ilegal para Manter o Arguido Preso 

17. Quando o prazo de Prisão Preventiva estava prestes a se expirar, em vez de mandar libertar 

Gilson Veiga, foi produzido um Despacho Individual da Veneranda Juíza Relatora, 
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datado de 18 de Agosto de 2017, prorrogando o prazo de prisão preventiva de 22 para 26 

meses; 

18. O referido Despacho Individual de Prorrogação configura um forte golpe contra a Lei 

Expressa e constitui uma tremenda arbitrariedade; 

19. É certo que esse Prazo de 22 meses previsto na alínea d) do Nº 1 do Artigo 279º do CPP, não 

é um Prazo Absoluto e Improrrogável, posto que, em casos e situações muito especiais, bem 

definidas e previstas no Nº 2 do Artigo 279º do CPP, o STJ poderá, mediante despacho 

particularmente motivado e especialmente fundamento, prorrogar esse Prazo;  

20. ..., ... Porém, tal prorrogação não poderia ser feita ao sabor da boa ou má vontade dos 

Magistrados Judiciais, ....., ..... – Essa é a caricatura do Estado de Direito Democrático e é 

essa a Caricatura de um Processo Penal Justo e Equitativo !!! 

21. Reza o Nº 2 do Artigo 279º do CPP que: 

2. Os prazos referidos no número antecedente poderão ser elevados, 

respectivamente, ...., ..... quando o processo ..., ... e se revelar de especial 

complexidade, devido, nomeadamente, ao número de arguidos ou de ofendidos 

ou ao carácter altamente organizado do crime.  

22. Com efeito, lendo a curtíssima fundamentação do Despacho de Prorrogação do Prazo de 

Prisão Preventiva, fica-se a saber que o STJ laborou em erros graves, nomeadamente: 

Considerando que o arguido vem condenado por um crime de abuso sexual com 

penetração contra menor de 14 anos de idade, em que a vítima é irmã da sua 

companheira marital e tia do filho de ambos. 

Considerando ainda as questões suscitadas na motivação de recurso, nomeadamente a 

prestação antecipada de depoimento da vítima, para além de outras questões para 

concluir que o arguido deve ser absolvido, o presente processo revela-se de especial 

complexidade, pelo que nos termos do artigo 279º n. º2 CPP, prorroga-se o prazo de 

prisão preventiva para cinte e seis (26) meses, uma vez que o limite máximo da pena é 

superior a oito (8) anos (artigo 144º n.º 2 CP).  
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Notificações Necessárias. 

Praia, 18-08-2017 

23. Ora, o prazo de prisão preventiva só poderia ser prorrogado de 22 para 26 meses, 

quando se verificasse: 

i) Especial complexidade, devido, nomeadamente: 

ii) Ao número de arguidos  

iii) Ou de ofendidos  

iv) Ou ao carácter altamente organizado do crime.  

 

24. Ora, antes de mais, é preciso afirmar com total clareza e firmeza que é MENTIRA, e 

constitui UMA FRAUDE  PROCESSUAL afirmar que o processo revestia-se de 

especial complexidade – ISSO  É UMA  AFIRMAÇÃO   REDONDAMENTE  FALSA, 

25. Por outro lado, naquela altura, o STJ já tinha conhecimento, através dos dois Recursos, 

que a condenação tinha sido fruto das Fraudes Processuais que tinham sido cometidos, 

durante a Instrução e durante o Julgamento do Processo; 

26. Ora, se  lei expressa estatui determinados prazos, não pode o simples aplicador, mesmo que 

entrincheirados no papel de Venerandos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça, ignorar o 

que vem expressamente previsto na Lei, ainda por cima quando está em causa os Direitos, 

Liberdades e Garantias Fundamentais dos Cidadãos; 

27. Neste quadro, diríamos que, a Secção Criminal do STJ deleitou-se em violar, de forma 

consciente, os seguintes Direitos Fundamentais do cidadão Gilson Veiga,  

28. Perante a não decisão do STJ em relação ao Recurso Nº 193/2017, e face a manutenção do 

arguido em regime de prisão preventiva, a Defesa terá intentado Dois Recursos de HABEAS 

CORPUS (Nº 27/2017 e 28/2017 datadas de 29 de Setembro de 2017), rogando a libertação 

de Gilson Veiga, porém em vão; 
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29. Como era de esperar, o STJ indeferiu os Habeas Corpus, através do Acórdão Nº 61/2017, de 

01 de Setembro de 2017, uma Sexta Feira; 

30. Quando o Acusado Amadeu Oliveira tomou conhecimento do seu conteúdo, começou logo a 

protestar verbalmente, na secretaria do STJ, dizendo que os Juízes queriam condicionar a 

Defesa através da fixação de uma taxa de justiça muito elevada, no valor de 30.000$00, e que 

aquele Acórdão Nº 61/2017 era uma Fraude por que mesmo perante uma “Gritante 

Barbaridade Jurídica” de considerar aquele processo como sendo de especial 

complexidade, só para elevar o prazo de prisão preventiva, mesmo assim, o STJ achava que 

tudo estava bem e que não havia nenhuma ilegalidade na decisão; 

31. O Acusado Amadeu Oliveira exigiu de alta voz que o STJ devesse considerar aquele 

Acórdão Nº 61/2017 de 01 de Setembro como uma inutilidade e Juridicamente Inexistente, 

por forma a proferirem um outro Acórdão mais decente e que decidisse pela libertação de 

Gilson Veiga, como era de lei; 

32. Os protestos verbais do Acusado Amadeu Oliveira aconteceram no dia 01 de Setembro de 

2017, uma Sexta Feira já no final do dia; 

33. Na Segunda Feira seguinte, dia 04 de Setembro de 2017, logo de manhã, o Acusado Amadeu 

Oliveira voltou à Secretaria do STJ para protestar contra aquele abuso de poder, em que o 

STJ recusava reconhecer que a elevação do prazo de prisão preventiva era inconstitucional, e 

que deveriam libertar Gilson Veiga, acrescentando que a fixação da taxa de justiça em 

30.000$00 era um exagero, só para desincentivar a Defesa de Gilson Veiga a interpor mais 

Recursos; 

34.  No Final da tarde, o STJ viria a proferir um outro Acórdão Nº 62/2017 de 04 de Setembro, 

mandando reduzir a taxa de justiça para 20.000$00, e fazendo acrescentar no novo Acórdão 

que a elevação do prazo de prisão preventiva, com base no falso argumento de que o 

processo era de especial complexidade, não constituía uma “clamorosa ilegalidade”, ou seja, 

deixavam entender que aquilo poderia ser “uma ilegalidade”, mas não uma 

“CLAMOROSA ILEGALIDADE”; 

35. Ora, perante um Supremo Tribunal de Justiça que brinca com a Liberdade de um cidadão 

dessa forma, fazendo jogos de palavras entre o que deve ser “Mera Ilegalidade” ou o que 
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deve ser “Clamorosa Ilegalidade”, não havia nenhum Advogado que poderia fazer um 

Defesa Séria e Honesta daquele processo, pelo que o Acusado Amadeu Oliveira ganhou 

ainda mais a convicção de que havia Aldrabice no modo de decidir do STJ; 

36. Aliás, causa estranheza como é que o STJ teve a coragem de emitir dois Acórdãos, 

sobre o mesmo assunto, com somente 3 dias de diferença, um a corrigir o outro, 

donde se concluiu que afinal, os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ não são 

assim tão Veneráveis como se supõe; 

37. Ademais, o Segundo Acórdão, em vez de mandar libertar Gilson Veiga como era 

de lei, surgiu com uma nova roupagem, diminuído a taxa de justiça de 30 para 

20.000$00, e alterando ligeiramente os termos do fundamento do Acórdão, só para 

enganar incautos; 

38. Entretanto, sempre se esforçando para tentar libertar Gilson Veiga, tal como Arlindo 

Teixeira, logo no dia no dia 31 de Agosto de 2017, sabendo que os pedidos de HABEAS 

CORPUS iriam ser indeferidos, o Acusado Amadeu Oliveira tratou de apresentar o presente 

Recurso de Amparo Constitucional, junto do Tribunal Constitucional, a que coube Nº 

10/2017; 

39. Ciente que o STJ iria forçar argumentos para manter Gilson Veiga em regime de prisão 

preventiva, então, o Acusado Amadeu Oliveira, a 01 de Setembro de 2017, ao abrigo do 

disposto nos Artigos 139º-A e 139º-B do Código de Processo Penal, terá rogado a 

intervenção do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), no sentido dessa 

Instância forçar o CSMJ a decidir o referido Recurso, mediante o instituto de   

ACELERAÇÃO PROCESSUAL;  

40. A 15 de Setembro de 2017, O CSMJ terá interpelado o SJT mediante ofício, solicitado 

informações sobre a questão da excessiva morosidade e sobre a necessidade de uma decisão 

em tempo útil, conforme estava sendo suplicado pelo Acusado Amadeu Oliveira; 

41. Entretanto, mesmo com a interpelação feita pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, 

os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ continuaram tranquilos e sem fazer nada no 

sentido de decidir os Recursos Pendentes, certamente, seguros de que nunca serão 
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responsabilizados pelos seus actos e omissões, posto que é sabido que nem o CSMJ nem a 

Procuradoria Geral da República tem estado a altura dos Abusos, Omissões e Actos 

criminosos praticados pelos Venerandos Juízes Conselheiros do STJ;  

- Requerimento de  Prova Nº 18:  

- Por ser um expediente que tramitou entre o CSMJ e o STJ, o Acusado Amadeu Oliveira, 

não dispões dos ofícios trocados entre essas duas instâncias, pelo que roga-se ao Tribunal 

que requisite cópia dos Ofícios tanto ao STJ como ao CSMJ, referente à morosidade de 

decisão do recurso de Gilson Veiga; 

42. E assim, ao longo dos meses de Setembro, Outubro e Novembro, quase todas as semanas, o 

Acusado Amadeu Oliveira passava pela Secretaria do STJ protestando contra a manutenção 

de Gilson Veiga em regime de prisão preventiva, fora do quadro legal, inventando mentiras e 

aldrabices para fazer as pessoas acreditarem que aquele processo era de uma extrema 

complexidade; 

43. Ora, como aceitar essa tese de “Especial Complexidade” quando tudo o que se esperava o 

STJ era que determinasse a repetição do Julgamento, de modo a se permitir a leitura, em 

audiência contraditória, do depoimento de uma única testemunha????? 

44. Na verdade, trata-se de um Acórdão em que sequer seriam necessário 3 páginas de papel, 

pelo que era de todo inaceitável que o STJ já teria demorado mais de 2 anos para decidir o 

Recurso Nº 210/215 (Prisão Preventiva), e mais de 1 ano e meio para decidir o Recurso Nº 

193/2016 (da Sentença Final) 

45. Sempre o Acusado Amadeu Oliveira afirmou que: 

1) Por mais voltas que os Venerandos Juízes Conselheiros quisessem dar ao 

processo, as aldrabices já tinham sido tantas, desde a Instrução, passando pelo 

Julgamento e agora na Fase de Recurso, que já não havia mais Aldrabices a serem 

feitas, pelo que era forçoso mandar repetir o Julgamento; 
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2) E que dia que o julgamento fosse repetido por um outro Juiz Sério e Honesto que 

não fosse o Juiz Afonso Lima Delgado, Gilson Veiga seria absolvido em menos de 

duas horas; - Exactamente como veio a acontecer; 

3) Só que, até ser repetido o julgamento para o Gilson ser Absolvido, ele já terá 

sofrido mais de 2 anos de cadeia, já terá perdido a sua família, já terá perdido o 

seu trabalho, já terá perdido o seu Bom Nome, enfim..... a sua Vida ficaria 

irremediavelmente impactada por aquela injustiça; 

46. Depois de meses de esforço e de insistência com contactos feitos com todas as 

autoridades nacionais, designadamente: (i) Tribunal Constitucional, (ii) Conselho 

Superior da Magistratura Judicial, (iii) Deputados da Comissão Parlamentar de Direito e 

Cidadania, (iv) Igrejas, (v) membros do Governo, (vi) Embaixadas com sensibilidade 

para a questão, (viii) Sistema de Nações Unidas, (ix) Provedor de Justiça, etc, etc ... 

47.  . Finalmente, ..., .... 

48. No dia 07 de Dezembro de 2017, o STJ profere o Acórdão Nº 75/2017, decretando  

A Repetição do Julgamento para efeitos de leitura do depoimento da testemunha em 

questão, precisamente como o Acusado Amadeu Oliveira vinha rogando havia tanto 

tempo, no âmbito do Recurso Nº 193/2016; 

49. Nesse mesmo dia, o STJ terá emitido mais um Despacho Individual da Juiza-relatora do 

processo, Mandando Libertar Gilson Veiga da Cadeia, mediante algumas injunções, 

nomeadamente, o dever de se apresentar na esquadra da Polícia, semanalmente – 

Precisamente como a Defesa vinha pedindo desde Novembro de 2015, no âmbito do 

Recurso Nº 210/215 referente à Prisão Preventiva; 

50. Ou seja, os Muitos Iluminados e Excelsos Venerandos Juízes do Supremo Tribunal de 

Justiça demoraram 2 anos para compreender e decidir uma situação que qualquer 

homem comum do POVO não demoraria 2 dias para compreender e decidir!!!!! 

i. Repetição do Julgamento de Gilson Veiga-  

ii. Transferência do Juiz Afonso Lima Delgado -  
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51. O Acusado Amadeu Oliveira não esconde que desde início de 2016 esforçou-se para 

denunciar as barbaridades do Juiz Afonso Lima Delgado por todos os meios possíveis e 

perante todas as autoridades deste País. 

52. Assim, no final de Julho de 2017, o mesmo foi retirado da Comarca de Ribeira Grande de 

Santo Antão, para ser colocado numa comarca de Primeiro Ingresso, ou seja, destinado 

aos jovens Magistrados que entram na carreira pela primeira vez; 

53. Ou seja, em vez de: 

1) Da Procuradoria Geral da República dar seguimento ao processo Crime que lhe 

foi instaurado desde Dezembro de 2015 e que está sendo mal tramitado pelo 

Procurador da República Dr. Vicente Silva; 

2) Do Conselho Superior da Magistratura Judicial lhe instaurar um processo 

disciplinar por Abuso de Poder, Denegação de Justiça, Prevaricação de 

Magistrado e outros Ilícitos, esse mesmo CSMJ trata de o colocar numa Comarca 

muito inferior a sua categoria, mas continua pagando-lhe o mesmo salário, a 

disponibilizar-lhe a mesma viatura, a pagar-lhe os mesmos subsídios de um 

Magistrado de 1ª Classe, porém, para fazer o trabalho de um iniciado, pese 

embora o Dr. Afonso Lima Delgado já ter cerca de 20 anos de exercício de 

Magistratura; - Esse é o mais eloquente exemplo do desleixo e da falta de rigor 

como o CSMJ está gerindo a Magistratura Judicial em Cabo Verde; 

54. Assim, quando o Processo desceu para o Tribunal de Ribeira Grande para ser julgado, já 

havia um outro Juiz naquela Comarca para realizar a repetição do julgamento; 

 

Absolvição do Gilson Veiga 

55. Nessa ocasião, o Acusado Amadeu Oliveira acertou com o seu colega que ia assistir 

Gilson Veiga no novo julgamento, Dr. Rogério Reis, para não formular nenhum 

requerimento, nem fazer nada de nada e para deixar o Juiz decidir como bem 

entendesse, posto que, aquele processo era tão fácil que nem precisava de Advogado ou 

de Juiz, bastava um homem de boa consciência, temente a Deus e amigo da Verdade 

para decidir aquele processo em menos de duas horas; 
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56. Com efeito: 

Ø O julgamento não durou nem duas horas; 

Ø Gilson Veiga foi Absolvido como era absolutamente previsível, pela Sentença 

proferida pelo novo Juiz do Tribunal de Ribeira Grande, no dia 16 de Abril de 

2018; 

57. Entretanto, as perguntas que são se calam são as seguintes: 

1) Como foi possível o Ministério Público e o Juiz referir 5 vezes ao irmão DANILO, 

quando se tinham dado ao luxo de não lhe ouvir nem uma única vez, em sede 

da instrução ?????? !!!!!! – Isso é inconcebível em Direito ????? !!!!!! 

2) Como aceitar que, em sede de julgamento, o Juiz impediu a audição da suposta 

ofendida que foi enviada para casa, pese embora ela ter comparecido no 

Tribunal para prestar depoimento no dia do Julgamento, pelo que Gilson Veiga 

foi condenado sem audição da suposta ofendida??? 

3) Como aceitar que o Juiz recuse que se faça a leitura dos seus anteriores depoimentos, 

em sede de julgamento, já que o mesmo Juiz tinha impedido a suposta ofendida de 

prestar depoimento em sede de julgamento e mediante o exercício do 

contraditório??? 

4) Como aceitar que o STJ tenha elevado o Prazo de Prisão Preventiva de Gilso Veiga 

quando a questão colocada no Recurso era de uma simplicidade que qualquer 

estudante de Direito poderia decidir pela repetição do julgamento em menos de 4 

horas de leitura do processo??? 

5) Mais quantos pobres inocentes, sem direito para contratar advogados, estarão ainda 

presos ilegalmente nas Cadeias de Cabo Verde????? 

6) Quando as Autoridades mostraram resistência para colher o depoimento do irmão 

DANILO, e quando o Juiz Afonso Lima Delgado impediu a suposta ofendida de prestar 

depoimento em sede do julgamento, será que ouve alguém que foi protegido ou será 

mera incompetência dessas Magistrados??? 
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7) Por que razão o Supremo Tribunal de Justiça nunca decidiu o Recurso Nº 210/2015 

referente a Prisão Preventiva de Gilson Veiga??? 

8) Por que deixaram tanto tempo passar, sem decidir o Recurso referente a Prisão 

Preventiva e sem decidir o Recurso referente à Sentença Final, quando era evidente 

que o processo padecia de grandes irregularidades??? 

9) Será que, algum dia, os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ conseguiram alcançar os 

danos que estariam provocando na vida de Gilson Veiga??? 

543. Por todo o exposto, pensamos que tanto no que se reporta ao (i) processo do Sr. 

Gilson Veiga, (ii) como no Processo de Arlindo Teixeira, já ficou demonstrado até a 

exaustão: 

1) As inserções de falsidades,  

2) As manipulações de prova,  

3) As fraudes processuais,  

4) Os inocentes que foram mantidos na cadeia de forma imoral, ilegal e 

Inconstitucional; 

544. Entretanto, nada dessas situação irregulares e desrespeitadoras dos Direitos, 

Liberdades e Garantias dos cidadãos inocentes preocupou e mexeu com a 

consciência dos supostos Ofendidos; 

 

Da Queixa Crime Apresentada pela Presidente do STJ, Dra. Fátima Coronel 

 

545. De modo irónico e hipócrita, fingindo ignorar todos esses factos e omissões que 

foram cometidos pelos Venerandos Juízes Conselheiros do STJ, a Venerando Juíza 

Presidente do STJ, Dra. Fátima Coronel, viria, no dia 02 de Dezembro de 2017, a 
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apresentar queixa crime contra o Acusado Amadeu Oliveira, em virtude deste andar 

a tecer duras críticas ao mau procedimento do Supremo Tribunal de Justiça e dos 

Venerandos Juizes Conselheiros afectos à Secção Criminal; 

546.  Ou seja, em vez da Veneranda Juiza Presidente do STJ tentar averiguar se as críticas 

do Acusado Amadeu Oliveira tinham fundamento, por forma a mandar soltar 

Arlindo Teixeira, ela preferiu fingir-se de OFENDIDA NA SUA  HONRA   E 

CONSIDERAÇÃO e, no dia 02 de Dezembro de 2017, passou ao contra-ataque que 

foi a apresentação da Queixa / Denúncia Crime contra o Acusado; 

547. Essa queixa da Veneranda Juiza Presidente do STJ veio acumular à Queixa que 

anteriormente já tinha sido apresentada pelo suposto Ofendido, Dr. Benfeito Mosso 

Ramos, desde Julho de 2017; 

548. Ora, nenhum desses dois supostos ofendidos tiveram a coragem de párar um 

minuto sequer, meter a mão na consciência (Isso no pressuposto que devem ter 

consciência) e pensar nos males que estavam causando nos inocentes que 

mantiveram na cadeia durante anos, por manifesto Abuso de Poder, posto que, os 

indícios existentes nos Autos eram por demais evidentes no sentido das 

irregularidades e da inocência desses dois cidadãos; 

549. Entretanto, como colocam as suas excelsas pessoas acima de todos os demais 

comuns dos mortais, acham que: 

i. É  mais grave o Acusado Amadeu Oliveira afirmar que (i) “são uma corja de 

juristas de má consciência e de péssima deformação profissional”, que (ii) 

“fazem aldrabices no STJ para manter inocentes na cadeia” que (iii)  o Dr. 

Benfeito é um hipócrita e um aldrabãozeco” e que (iv)   já foi instalado 

dentro do Sistema judicial de Cabo Verde um modo de actuar típico do Crime 

Organizado” 
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ii. Do que manter presumíveis inocentes na cadeia por tanto tempo, mediante 

Fraudes Processuais, Inserção de Falsidades em Acórdãos, Manipulação de 

Provas e Denegação de justiça, 

iii. Só porque os Venerandos Juízes Conselheiros do STJ acham que a sua 

suposta Boa Reputação e o seu Direito ao Bom Nome deve valer mais do que 

a Liberdade de um cidadão inocente, mais do que a presença do pai em casa, 

mais do que a saudade e a carência afectiva das esposas dos cidadãos, mais 

do que a boa educação dos filhos desses cidadãos, mais do que o sofrimento 

das suas mães, ..., postos que os Venerandos Juízes do Supremo Tribunal de 

Justiça são os DEUSES DE  CABO VERDE, 

NOTA BEM: Entretanto, no dia 02 de Dezembro de 2017, Arlindo Teixeira 

continuava em Prisão Preventiva enquanto a Dra. Fátima Coronel fingia de 

ofendida e apresentava queixa contra o Acusado Amadeu Oliveira 

&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&& 

 

Esgotamento de Jurisdição  do Supremo 
Tribunal de Justiça  

– Artigo Nº 1 do Artigo 408º do CPP -   

550. Para além das barbaridades jurídicas acima referidas, como se não bastasse, ainda 

teremos de descrever a forma despudorada como os Venerandos Juizes do STJ não 

se coibiram de continuar a proferir Acórdãos, mesmo depois de já não terem 

jurisdição sobre o processo, cuja jurisdição já se tinha transferido para o Tribunal 

Constitucional; 

551. É que, ao proferir o Acórdão Nº 64/2017 de 26 de Outubro, o STJ teve a sua Última 

Decisão no âmbito do Recurso Nº 185/2016, por força do disposto no Nº 1 do Artigo 
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408º do CPP que estatui que, com o proferimento da Decisão Final (Sentença ou 

Acórdão), o Tribunal esgota toda a sua Jurisdição sobre o processo em causa;  

552. Sendo assim, depois de proferido o Acórdão Final Nº 64/2017, a jurisdição sobre o 

processo transfere-se para o Tribunal Constitucional, pelo que o único ato que o 

STJ poderia praticar no âmbito do Recurso Nº 185/2016 referente ao arguido preso 

Arlindo Teixeira, seria somente receber o Requerimento de Interposição do 

Recurso Constitucional, e encaminhá-lo para o Tribunal Constitucional;  

553. Entretanto, quando o STJ proferiu o seu último Acórdão, o STJ deixou para trás, sem 

se pronunciar nem decidir, as DUAS Reclamações que a DEFESA teria interposto 

contra as duas Elevações do Prazo de Prisão Preventiva, a saber:  

ii) Reclamação contra o Despacho Individual da Veneranda Juiza-

Relatora datado de  25 de Maio de 2017, através do qual o STJ teria 

elevado o Prazo de Prisão Preventiva de 22 meses para 24 meses;  

iii) Reclamação contra o Acórdão Nº 51/2017, datado de 28 de Julho de 

2017, que terá pretendido elevar, novamente, pela segunda vez, o Prazo de 

Prisão Preventiva de 24 meses para 28 meses;  

554. Esse ato de não se pronunciar sobre as Reclamações acima referidas constitui uma 

violação do disposto no Nº2 do Artigo 399º do CPP, que se aplica aos Acórdãos, por 

remissão do Artigo 468º do CPP;  

555. Com efeito, antes de se pronunciar e decidir sobre o Mérito do Recurso em si, o STJ 

era obrigado pronunciar e decidir sobre todas as questões Prévias/Incidentais 

(Elevação do Prazo de Prisão Preventiva) que ainda não tinha sido alvo de decisão;  

556. Forçosamente, as questões Prévias/Incidentais devem ser decididas em primeiro 

lugar, antes da decisão do mérito da Causa, pelo simples facto de que, depois do 

Tribunal ter decidido sobre o Mérito da Causa, automaticamente, fica esgotada a sua 

Jurisdição sobre a Causa, não podendo o Tribunal proferir mais nenhuma decisão 
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no âmbito do Recurso, por força do disposto no Nº 1 do Artigo 408º do CPP que reza 

o seguinte:  

Artigo 408º  
Poder jurisdicional e possibilidade de retificações da sentença  

  
1. Proferida a sentença, (ou Acórdão Final), ficará esgotado o poder jurisdicional do 

tribunal relativamente à matéria da causa.   

  

557. Nessa base, com a decisão final do Mérito da Causa proferida pelo Acórdão Nº 

64/2017 de 26 de Outubro, o STJ ficou a ser, em relação ao Recurso Nº 185/2016 e 

seus Incidentes, uma Instância sem PODER DE JURISDIÇÃO, pelo que, qualquer 

decisão que o STJ viesse a tomar, depois do dia 26 de Outubro de 2017, estaria 

irremediavelmente fulminada de INEXISTÊNCIA JURÍDICA por força do disposto 

na alínea d) do Artigo 411º do CPP;  

558. A partir do dia 26 de Outubro de 2017, o STJ somente poderia receber os 

Requerimentos de Interposição dos eventuais Recursos Constitucionais de 

Fiscalização Concreta da Constitucionalidade, e encaminhá-los para quem tenha 

Jurisdição Constitucional, ou seja, para o Tribunal Constitucional; - Nada mais o STJ 

poderia fazer !!!!  

DESESPERO DE CAUSA  

Protestos do Defensor Amadeu Oliveira  

 

559. Ao analisar o Acórdão Nº 64/2017, a DEFESA foi forçada a tomar as seguintes 

decisões e iniciativas processuais:  

i) Interpor, dentro do prazo lega, um Recurso Constitucional a que coube o Nº 
02/2018, com efeito suspensivo, o que aconteceu no dia 07 de Novembro de 
2017;  
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ii) Tendo em conta que o STJ não se tinha pronunciado sobre as Impugnações 
das Decisões de Elevação do Prazo de Prisão Preventiva, como era o seu 
dever, uma vez esgotada a Jurisdição do STJ sobre o processo, verificava-se 
uma espécie de “Caducidade” dessas decisões de elevação do prazo máximo 
de prisão preventiva, que haviam sido tempestivamente impugnadas, 
devendo, em consequência, o STJ decretar a imediata libertação do arguido 
que já se encontrava preso havia 26 meses, quando o prazo máximo de 
prisão preventiva era de 22 meses;  

560. Confiante que o STJ iria libertar Arlindo Teixeira, entre o dia 07 de Novembro 

(interposição do Recurso Constitucional com efeitos suspensivos), até ao dia 17 de 

Novembro, o Advogado Amadeu Oliveira, dirigiu-se várias vezes ao Edifício do 

STJ, protestando verbalmente contra a manutenção do arguido em Prisão 

Preventiva, chegando mesmo a verbalizar que Arlindo Teixeira só continuava preso, 

por manifesto Abuso de Poder dos Conselheiros do STJ, que sempre tinha recusado 

pronunciar e decidir sobre as Reclamações interpostas pela Defesa sobre a situação 

de prisão preventiva do arguido, até que a sua Jurisdição tinha ficado esgotado, não 

sendo mais possível alguma decisão a respeito, pelo que impunha-se a imediata 

libertação de Arlindo Teixeira;  

 

- INEXISTÊNCIA JURÍDICA do Acórdão Nº 73/2017 – 

- Decisão Tardia das Reclamações Contra a Elevação do Prazo de Prisão Preventiva - 

561. Entretanto:  

a. Depois de, no dia 26 de Outubro de 2017, o STJ ter proferido o 

Acórdão Final  Nº 64/2017, esgotando, assim, a sua Jurisdição  

b. Depois de, no dia 07 de Novembro de 2017, a Defesa ter 

interposto o Primeiro Recurso Constitucional, para ser 

encaminhado para o Tribunal Constitucional;  
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c. Depois do Cidadão Amadeu Oliveira ter ido várias vezes reclamar contra a 

situação de Abuso de Poder e de Omissão de Decisão sobre as Reclamações 

referentes à Elevação dos Prazos de Prisão Preventiva, rogando a imediata 

libertação de Arlindo Teixeira; 

d. Depois do Cidadão Amadeu Oliveira ter ido à Cadeia de São Vicente 

explicar a situação de Denegação de Justiça por Omissão de Decisão ao Sr. 

Arlindo Teixeira 

562. No dia 21 de Novembro de 2017, em vez de decretarem a imediata libertação de 

Arlindo Teixeira, os Venerandos Juízes da Secção Criminal do STJ, Dra. Fátima 

Coronel e Dr. Benfeito Mosso Ramos, mesmo sabendo que quando já não 

dispunham de nenhuma Jurisdição sobre o processo, resolveram subscrever o Acórdão 

Nº 73/2017 de 21 de Novembro, por forma a manter Arlindo Teixeira mais algum 

tempo na prisão, afirmando, falsamente, que as duas elevações do prazo de prisão 

preventiva tinham sido legais e que Arlindo Teixeira era mesmo culpado do crime de 

homicídio;  

563. É claro que o Acórdão em si é inválido por INEXISTÊNCIA JURÍDICA, tendo em 

conta que o Acórdão foi proferido por quem já não possuía Jurisdição sobre o 

processo que conhecera o seu término com o proferimento do Acórdão Nº 64/2017 de 

26 de Outubro, conforme disposto na alínea d) do Artigo 411º do CPP, em 

conjugação com o Nº 2 do Artigo 399º e Nº 1 do Artigo 408º  do CPP;  

564. Mesmo sendo um Acórdão Juridicamente Nulo, porque subscrito por um Juiz 

Impedido; Mesmo sendo um Acórdão Juridicamente Inexistente, porque proferido 

sem Jurisdição, mesmo assim, Arlindo Teixeira continuou na prisão, sem vez de ser 

decretado a sua imediata soltura, por estar preso para além dos prazos legais de prisão 

preventiva; 

MANIPULAÇÃO   DA  OPINIÃO   PÚBLICA 

 

INJÚRIA   E   CALÚNIA   CONTRA  ARLINDO   TEIXEIRA 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 243 de 266 

565. Apesar de todas as irregularidades que já ficaram acima expostas até quase a exaustão, 

entretanto, no dia 14 de Dezembro de 2017, para enganar e ludibriar a Opinião Pública, o 

Supremo Tribunal de Justiça remeteu uma Nota de Imprensa à todos os órgãos de 

comunicação social, afirmando várias inverdades, com o claro fito de ludibriar o POVO, 

chegando ao ponto de alardear que: 

1. O Supremo Tribunal de Justiça tinha analisado criteriosamente as provas, depois do 

qual, teria confirmado a condenação de Arlindo Teixeira, por este ter atingido 

mortalmente um cidadão com uma faca, pelo que este tinha sido acusado e 

condenado em primeira instância a 11 anos de prisão por um crime de homicídio 

voluntário; 

2. Que o Supremo Tribunal de Justiça tinha analisado as provas de modo criterioso e 

decidido no sentido de confirmar a condenação; 

3. Que o Recurso tinha tido uma tramitação normal, tendo o STJ agido com absoluta 

transparência e rigor, no mais estreito respeito para com a Constituição da República 

e as demais leis em vigor no País; 

4. Mais o Supremo Tribunal de Justiça distribui a sua nota com o nome de Arlindo 

Teixeira em destaque, tendo essa Nota sido exibida no Noticiário Televisivo das 

20H00mn, de modo a fazerem as pessoas acreditarem que Arlindo Teixeira era 

mesmo um Homicida que teria assassinado alguém, fora do quadro de Legítima 

Defesa, 

5. O Supremo Tribunal de Justiça fez veicular na Comunicação social que Amadeu 

Oliveira era um Advogado que estava convencido de que cabia a ele e não aos 

Tribunais decidir se um arguido era culpado ou não; 

6. O Supremo Tribunal de Justiça, por essa Nota de Imprensa, ainda teve a coragem de 

desferir vários impropérios  fez afirmações de que o Acusado Amadeu Oliveira 

estava armado; 
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7. Mais o STJ afirmou que o Processo de Arlindo Teixeira ainda não tinha conhecido o 

seu término e que estaria pendente a correr tramites no Tribunal Constitucional 

Ora, com essa Nota de Imprensa, não restam dúvidas que  o objectivo era ludibriar o POVO, 

fazendo as pessoas acreditarem que Arlindo Teixeira era mesmo um assassino e que 

Amadeu Oliveira era um Advogado lunático que desejava substituir a jurisdição dos 

Tribunais pela sua vontade; 

Até aquele momento, nunca o Acusado Amadeu Oliveira tinha citado o nome de nenhum 

dos presos na Comunicação Social, precisamente porque ainda os processos estavam 

tramitando; - Com efeito, Amadeu Oliveira somente afirmação que existiam inocentes na 

Cadeia e que havia Fraudes Processuais dentro do Supremo Tribunal de Justiça, porém, por 

uma questão de respeito aos cidadãos, nunca teria referido o nome dos presos;  

Todavia, ao trazer o nome dos presos dessa forma para a praça pública, ainda por cima 

afirmando que o STJ tinha analisado as provas de forma criteriosa, agindo com absoluta 

transparência e rigor, e que o Recurso tinha sido decidido com estrito respeito para com a 

Constituição e as demais Leis, e que, depois dessa suposta análise criteriosa das provas, o 

STJ teria confirmado a condenação de Arlindo Teixeira pelo cometimento de um suposto 

crime de homicídio voluntário;   – Tal conduta do STJ, ao apresentar Arlindo Teixeira 

como um Criminoso de Homicídio Voluntário, configura ser um crime Calúnia e 

Injúria contra a pessoa de Arlindo Teixeira; 

Requerimento de Prova: 19 

Para que o Tribunal possa ter a ideia da gravidade das afirmações publicitadas pelo 

Supremo Tribunal de Justiça, roga-se a reprodução, em sede de Audiência de 

Julgamento do noticiário do dia 14 de Dezembro de 2017, através do seguinte Link: 

http://www.tcv.cv/index.php?paginas=13&id_cod=64157 

566. Infelizmente, somente a 26 de Abril de 2018 é que Arlindo Teixeira seria solto, 

por força do Acórdão Constitucional Nº 08/2018, e que o POVO começou a ver 
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que afinal, a verdade não era bem o que os Venerandos Juízes do STJ andavam a 

propalar pelas Rádios e Televisões a respeito de Arlindo Teixeira; 

567. Todavia, a ideia de que Arlindo Teixeira era mesmo um assassino já tinha sido 

veiculada por todos os órgãos de Comunicação Social do País, como consequência 

directa da Nota de Imprensa que foi divulgada pelo Supremo Tribunal de Justiça no 

dia 12 de Dezembro de 2017, com repercussão no Noticiário Televisivo da RTC no 

dia 14 de Dezembro, ás 20H00. 

 

INTERDIÇÃO   DE   SAIDA   DO  PAIS 

Apreensão  do Passaporte   e   Apresentação  nas Autoridades Policiais 

568.  Sendo certo que os piores momento de Arlindo Teixeira foram os anos, meses e dias 

em que esteve encarcerado, a verdade é que a sua situação conheceu uma ligeira 

melhoria quando, por força do Acórdão Constitucional Nº 08/2018 de Abril de 

2018, foi decretado a sua imediata soltura, em virtude do Tribunal Constitucional 

reconhecer que Arlindo Teixeira teria agido ao abrigo de Legítima Defesa que é uma 

causa de Exclusão de Ilicitude; 

569. Entretanto, em vez do Supremo Tribunal de Justiça limitar-se a soltar Arlindo 

Teixeira, sem imposição de mais nenhuma outra medida de cautelar, ao invés, por 

Despacho Individual da Veneranda Juiza Relatora do Recurso, o Supremo Tribunal de 

Justiça, mandou Soltar Arlindo Teixeira mediante as injunções de: 

i. Interdição de Saída do País; 

ii. Apreensão do seu passaporte; 

iii. Obrigatoriedade de se apresentar 3 vezes por semana na Esquadra Policial 

570. Ora, tendo o Tribunal Constitucional reconhecido a ocorrência de uma causa de 

exclusão de ilicitude, por força do disposto no Nº 3 do Artigo 261º do Código 

Processo Penal, não é permitido ao Supremo Tribunal a sujeição do arguido Arlindo 
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Teixeira a nenhuma medida de cautelar, pois, reza o citado dispositivo legal que: 

Nenhuma medida cautelar processual será aplicada quando houver fundadas 

razões para crer que o facto punível foi cometido ao abrigo de uma causa de 

exclusão de ilicitude, ou que existe causa de desculpa....” 

571. No caso concreto, não é aplicável nenhuma dessas medidas cautelares, em virtude do 

Tribunal Constitucional já ter reconhecido que Arlindo Teixeira tinha o Direito de 

Repelir pela força aquela agressão ilícita a que estava sendo sujeito, fazendo constar 

do Acórdão Nº 08/2918 que: 

.. ..., ....  “É reconhecido a todos os cidadãos o direito (…) de repelir pela força 

qualquer agressão ilícita, quando não seja possível recorrer à autoridade 

pública”. Portanto, à pessoa são reconhecidas posições jurídicas que lhe 

habilitam a agir no sentido de proteger os seus direitos, liberdades e garantias, 

nomeadamente vida, integridade pessoal, liberdades, privacidade e outros que 

estejam a ser ilicitamente afetados, independentemente da natureza e qualidade do 

seu autor.   

Naturalmente, está-se perante um meio de autotutela de direitos, mas também 

trata-se, na mesma linha daquilo que se registou a respeito do direito de 

resistência, de um verdadeiro direito subjetivo, que abarca posições jurídicas 

essenciais do ser humano com natureza de direito, liberdade e garantia, 

caraterística que, mais uma vez, resulta do próprio preceito e da indicação que o 

legislador constituinte transmite ao ancorar-se no segmento “É reconhecido a 

todos os cidadãos o direito de (…) repelir pela força qualquer agressão ilícita ... , 

... 

..., ... Não sem antes lembrar que o recorrente argumenta que o Tribunal recorrido 

confirmou decisão de manutenção de medida de coação de prisão preventiva,  a 

mais gravosa e a mais restritiva de direitos, sem que estivesse preenchido um dos 

pressupostos constitucionais – já que estava afastado o dolo e presente uma 

excludente de ilicitude – em particular com os desdobramentos decorrente dos 
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artigos 290 e 261 no seu número 3. Como alega, resultaria óbvio para 

qualquer observador que o Senhor Arlindo Teixeira agiu num 

quadro de legítima defesa, que, à luz da lei criminal, para a qual 

se remete, é uma das causas de exclusão da ilicitude ou de 

desculpa, conforme explicitado pelos artigos 35, 36 e 41 do 

respetivo instrumento codificador, o Código Penal.  

..., ....Nesta conformidade, os órgãos judiciais pátrios ficam obrigados a 

considerar em qualquer operação de aplicação do Direito ao caso concreto, atos 

que lhe são próprios, os direitos, liberdades e garantias das pessoas, quando as 

normas que aplicam estejam diretamente conexas com eles, como era o caso, 

pelos motivos já desenvolvidos. 

Citação de Excerto Acórdão Constitucional Nº 8/2018 de 26 de Abril de 2018, Proferido no 

âmbito do Recurso de Amparo Nº 03/2017, 

572. Neste quadro Constitucional, resulta evidente que ainda Arlindo Teixeira encontra-se 

sob o Jugo Ilegal, Imoral e Inconstitucional do Supremo Tribunal de Justiça que 

recusa respeitar a Lei e a Constituição, pese embora ter remetido, a 12 de Dezembro 

de 2017, uma Nota de Imprensa a propalar que tinha tramitado o Recurso de Arlindo 

Teixera de modo rigoroso, criterioso, com absoluta transparência e respeito pela 

Constituição e demais Leis em vigor no País – O que é redondamente Falso!!!! 

573.  Neste momento, Arlindo Teixeira encontra-se adoentado, com: 

i. lesões graves (Um joelho, um cotovelo e um ombro), todos com indicação 

médica para ser sujeito a intervenções cirúrgicas; 

ii. Sequelas psicológicas graves, com pensamento e idealizaçãoo de suicídio; 

iii. Deprimido; 

iv. Padecendo de fortes dores; 



 

Contestação Crime Nº 58/2018 – Amadeu Oliveira – Supremo Tribunal de Justiça 248 de 266 

v. Sem apoio familiar, posto que sempre fez a sua vida como emigrante em 

França; 

vi. Se nenhum fonte de rendimento aqui em Cabo Verde; 

vii. Não possui segurança social aqui em Cabo Verde 

Entretanto, em virtude dessa Ilegal, Imoral e Inconstitucional interdição de saída do 

País, ele que tinha vindo passar somente umas semanas de férias na sua “Terra-Mãe”, 

já vai em quase 4 anos de um Inferno, Ilegal, Imoral e Inconstitucional, que lhe foi 

imposto pela Força Maligna do Supremo Tribunal de Justiça; 

574. Mas o pior é que ninguém em Cabo Verde poderá fazer uma previsão do tempo que 

ainda Arlindo Teixeira continuará sem conseguir ir para a sua Casa, ter  com os seus 

filhos e fazer o tratamento médico de que tanto necessita; 

Repetição dos Actos Inválidos 

575. É que, se a Justiça ainda é um Valor, Se A Verdade ainda é uma Virtude; Se o Direitos 

ainda é uma Ciência, então, logicamente que o Tribunal Constitucional vai declarar 

inválidas todas as decisões tomadas até então pelo STJ, e o Tribunal Constitucional 

vai fazer baixar o processo de Recurso de novo para o Supremo Tribunal sanar as 

nulidades e inexistências jurídicas patentes nas decisões anteriores, o que significa que 

o Recurso ainda vai ter de voltar a ser tramitado pelo Supremo Tribunal de Justiça, o 

que pode ser o reinício de um percurso muito doloroso e traumatizantes novamente; 

576. Daí que, sendo a nulidade e invalidade do Acórdão Nº 64/2017 mais do que evidente, 

o próprio Supremo Tribunal de Justiça pode e deve, OFICIOSAMENTE, sanar tais 

invalidades, repondo alguma justiça ao Sr. Arlindo Teixeira, o que seria uma forma 

de, pelo menos, os Venerandos Juízes da Secção Criminal do Supremo Tribunal de 

Justiça demonstrarem algum arrependimento activo, em relação à Injustiça que, ao 

longo dos anos, têm infligido ao Sr. Arlindo Teixeira; 

 

&&&&&&&&&&&&&& 
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577. Chegados a este ponto, convinha dizer que esses Magistrados Judiciais da casta do 

Dr. Afonso Lima Delgado, Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Fátima Coronel, só 

actuaram desta forma desrespeitosa contra os Direitos, Liberdades e Garantias 

Fundamentais desses dois cidadãos inocentes, porque estavam seguros de que tarde 

ou nunca seriam responsabilizado pelos seus actos e omissões, na medida em que já 

se  instalou, dentro do Sistema Judicial de Cabo Verde, um modo de actuar típico do 

Crime Organizado, em que determinados Magistrados vão cometendo crimes no 

exercício das suas funções jurisdicionais, sem medos dos homens nem receio de 

Deus, contando com a protecção, tanto por acção como por omissão, tanto da 

Procuradoria Geral da República, como do próprio CSMJ – Conselho Superior da 

Magistratura Judicial que é a Entidade que tem o dever de fazer a gestão da 

Magistratura Judicial e de Exercer o Poder Disciplinar sobre os Juízes 

Prevaricadores; 

578. Sendo assim, o Acusado Amadeu Oliveira é obrigado a demonstrar em que base se 

fundamentou para fazer tal afirmação; 

Vejamos: 

 

Actuações Típicas  do Crime Organizado 

579. Uma das manifestações de que já foi instalado dentro do Sistema Judicial de Cabo 

Verde um modo de actuar típico do Crime Organizado verificou-se precisamente no 

âmbito do Processo do Sr. Arlindo Teixeira, como se demonstrará já de seguida: 

580. Já em Julho de 2017, aquando da tomada de Posse do Novo Presidente do CSMJ, 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República já tinha advertido aos membros do 

CSMJ no sentido de deverem averiguar as denuncias que vinham sendo feitas em 

relação a má conduta de determinados Juizes; 
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581. No dia 10 de Outubro de 2017, o Acusado Amadeu Oliveira voltou a tecer duras 

críticas ao Sistema Judicial, com maior incidência sobre o Supremo Tribunal de 

Justiça, 

582. A prova do Crime Organizado resulta da seguinte sequência de factos: 

(i) Perante várias denuncias contra os Juízes da Secção Criminal do Supremo Tribunal, 

nomeadamente, os supostos ofendidos, Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Maria de 

Fátima Coronel,   

(ii) Face ao facto do próprio Senhor Presidente do Conselho Superior da Magistratura 

Judicia, Dr. Bernardino Delgado, ter aparecido na Televisão Nacional, anunciando que 

o CSMJ tinha deliberado mandar arquivar o processo de Inquérito que supostamente 

deveria averiguar os Crimes cometidos pelos Juízes do Supremo Tribunal de Justiça, 

no âmbito dos Recursos Interpostos no processo do Sr. Arlindo Teixeira e Gilson 

Veiga, 

(iii) Alegando, falsamente, falta de vontade do denunciante Amadeu Oliveira, em ir prestar 

declarações, 

(iv) Quando na verdade nunca a Inspecção Judicial  nunca chegou de Notificar o Denunciante 

Amadeu Oliveira; 

(v) Assim, por ser mentira a afirmação feita pelo Dr. Bernardino Delgado, Presidente do 

CSMJ, era natural que a Procuradoria da República olhasse o seu depoimento, em 

sede da Instrução Crime, o que não foi possível, posto que, o CSMJ terá invocado o 

disposto no Artigo 49º do Estatuto da Magistratura Judicial, para IMPEDIR o Dr. 

Bernardino Delgado de prestar Depoimento, o que constitui um obstaculização da 

Justiça, e falta de colaboração com o Ministério Público, violando assim, o disposto no 

Artigo 6º da Lei Orgânica do Ministério Público, - Lei Nº 89/VII/2011 de 14 de 

Fevereiro – e, impedindo, deste modo, que a Procuradoria da República pudesse 

continuar a busca da verdade material subjacente a este processo crime instaurado 

contra o Acusado Amadeu Oliveira. 
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Requerimento de Prova Nº 20 

Documentos: 

i. Roga-se ao Tribunal que requisite ao Conselho Superior da Magistratura 

Judicial cópia integral do processo de Inquérito em questão, de modo a se 

fazer prova de que nunca Amadeu Oliveira chegou de ser notificado, mas sim 

que terá somente recebido duas chamadas telefónicas para se combinar uma 

data, o que não constitui notificação; 

 

583. A Prova do Crime Organizado resulta de: 

(i) Na presença de outras pessoas (Dr. Daniel Ferrer Lopes, Dr. Jorge Pires Lima),  o 

Inspector Judicial Reformado, Dr. Jaime Miranda, afirmou que o CSMJ tinha 

sugerido o arquivamento do Inquérito referente às denuncias do Acusado 

Amadeu Oliveira, tendo em conta que o objectivo principal do Acusado Amadeu 

Oliveira tinha sido alcançado, quando o Tribunal Constitucional mandou libertar o 

último dos 11 presos que teriam estado presos ilegalmente, pelo que, com a 

libertação do Sr. Arlindo Teixeira, a 26 de Abril de 208, já não haveria mais razão 

para se dar continuidade ao Inquérito; 

(ii) Quando na presença de outras pessoas, o Inspector Dr. Jaime Miranda justificou 

o arquivamento da Inquérito dizendo que foi entendimento do Sr. Presidente do 

CSMJ, Dr. Bernardino Delgado que, os ataques e críticas que o Acusado Amadeu 

Oliveira vinha fazendo com utilização de expressões como “Aldrabice”, 

“Aldrabaozeco”, “ Fraude Processual dentro do STJ” eram justificadas e 

aceitáveis dentro de uma estratégia para se conseguir libertar os arguidos que 

antes estavam presos, mas que, com a libertação do último deles, já não fazia 

sentido o Acusado Amadeu Oliveira continuar a fazer mais críticas contra o STJ, 

nem se justificava a continuação do processo de Inquérito pelo o CSMJ, 

resultando uma espécie de Inutilidade Superveniente do inquérito;  
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(iii) Ou seja, com o arquivamento do Inquérito logo após a libertação do Sr. Arlindo 

Teixeira, o Sistema Instalado dentro do Aparelho Judicial de Cabo Verde quis 

branquear os 2 anos, 8 meses e 26 dias que o Sr. Arlindo Teixeira esteve preso, 

fora do quadro legal vigente, o que é demonstrativo que todo o sistema 

funcionou em bloco e de forma organizada para proteger os Venerandos Juízes 

da Secção Criminal do STJ, o que configura ser, por parte dos Membros do CSMJ, 

Crime de Prevaricação de Funcionários, previsto no Artigo 330º do Código 

Penal, quando todos os 9 membros integrantes do CSMJ, deixam de exercer o 

poder disciplinar contra os supostos Ofendidos, Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. 

Maria de Fátima Coronel, sem se preocuparem em apurar responsabilidade e 

corrigir os erros, não se importando minimamente com o facto do Sr. Arlindo 

Teixeira ter passado 2 anos, 8 meses e 26 dias na prisão, fora do quadro legal 

vigente;  

Requerimento de Prova Nº21 

Roga-se ao Tribunal que, sobre esta questão, sejam interrogadas as seguintes 

Testemunhas: 

1.- Dr. Daniel Ferrer Lopes 

2.- Dr. Jorge Pires Lima 

584. A Prova do Crime Organizado resulta de: 

(i) Na presença de outras pessoas o Inspector Judicial Reformado, Dr. Jaime Miranda, 

afirmou que, mesmo se tivesse levado o Inquérito até ao fim e mesmo se tivesse recomendado 

a instauração de processos disciplinares contra os Venerandos Juizes do STJ, não seria garantido 

que o CSMJ iria seguir por essa via, como não foi seguido quando ele,  o Inspector Dr. Jaime 

Miranda, apresentou tal proposta ao CSMJ, em relação ao Juiz Dr. Afonso Lima Delgado, 

mediante um Relatório da Inspecção Judicial, datado de 15 de Abril de 2014, onde se fez constar 

o seguinte: 
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i. Fraco Desempenho; 

ii. Frequentes queixas apresentadas pelos cidadãos devido ao facto do Juiz Afonso 

Lima Delgado se dedicar em demasia à actividade agropecuária em 

detrimento do seu desempenho profissional; 

iii. Situação caótica do Tribunal, com dezenas de sentenças inexistentes, porque o 

Juiz sequer elaborava algumas sentenças por escrito; 

iv. Violação do Artigo 31º do Código Penal, prejudicando gravemente os arguidos, 

condenando-os a penas mais pesadas do que a lei permite, 

designadamente, no processo Ordinário Nº 45/2012; 

v. Em dois anos inteiros, o Juiz Afonso Lima Delgado tinha levado até ao fim 

somente um único processo cível, que, segundo a inspeção, não tinha 

nenhuma complexidade técnica, pois, de contrário, ficaria lá para as calendas 

gregas; 

vi. Que esse mesmo Juiz Afonso Lima Delgado tinha sido sujeito á uma acção 

Inspectiva em 2011, altura em que já era visível as suas insuficiências, e que 

de 2011 até 2014, o seu desempenho mantinha-se; 

vii. A Inspeção acaba alertando que: “O Magistrado inspeccionado, desde que 

assumiu o exercício da Judicatura em Santo Antão, em 30 de Maio de 2009, 

não tem sido parte da solução, mas sim, parte do problema dos tribunais 

existentes em Santo Antão”; 

viii. Para terminar, a Inspecção recomendava ao CSMJ que “providenciasse uma 

solução, o mais rápido possível para o problema” ; 

(iii) Mesmo depois do Inspector Judicial ter apresentado um Relatório com tais 

recomendações, o CSMJ manteve este mesmo Juiz em exercício de funções, sem 

nenhum procedimento disciplinar, como forma de encobrir os seus crimes e para o 

proteger; 
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Requerimento de Prova Nº22 

Documentos: 

i. Roga-se ao Tribunal que requisite e que oficie o Conselho Superior da 

Magistratura Judicial, para informar se existe algum procedimento 

disciplinar instaurado contra o Juiz Dr. Afonso Lima Delgado, desde 2014 

até Dezembro de 2018, em que estado esses eventuais procedimentos 

disciplinares se encontram, e quem terá feito as denuncias ou participações 

disciplinares contra o referido Magistrado; 

Roga-se ao Tribunal que, sobre esta questão, sejam interrogadas as 

seguintes Testemunhas: 

1.- Dr. Jaime Miranda  

2.- Dr. Jorge Pires Lima 

3.- Dr. Daniel Ferrer Lopes 

 

585. A Prova do Crime Organizado resulta de: 

(i) Quando, o CSMJ, na sequência de uma Participação remetida pela Procuradoria Geral da 

República, manda instaurar um Processo Disciplinar contra o Juiz Dr. Manuel Lopes Cabral 

que estava colocado no Tribunal de Santa Cruz, porque, alegadamente, este tinha tido a 

ousadia de corrigir supostos erros de português que uma senhora Procuradora da República 

cometida enquanto ditava para a acta de julgamento, tendo nessa sequência, o Inspector 

Judicial formulado a proposta de dever Desarmar o referido Juiz e de o sujeitar a uma 

avaliação psiquiátrica, para além da sanção disciplinar;  

(ii) Tendo o referido Juiz Dr. Manuel Lopes Cabral constituído o Acusado Amadeu Oliveira como 

seu defensor, este limitou-se a enviar para a Inspecção Judicial uma “Contestação” não 
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assinada, exigindo que em paralelo ao processo disciplinar que se tinha mandado instaurar 

contra o Juiz Dr. Manuel Cabral Lopes por coisa tão pouco, era de se esperar que o CSMJ 

também mandasse instaurar processos disciplinares contra outros Juizes que mantinham 

cidadãos presos durante anos de forma ilegal e que andavam a cometer várias 

Prevaricações, como o Dr. Afonso Lima Delgado, o Dr. Ary Spencer Santos, o Dr. Benfeito 

Mosso Ramos e outros, até por uma questão de respeito pelo Principio Constitucional de 

Igualdade de Direitos e Deveres entre todos os cidadãos; 

(iii) Uma vez entregue tal requerimento, nunca mais o Processo Disciplinar instaurado contra 

o Dr. Manuel Lopes Cabral teve mais nenhum desenvolvimento, provavelmente, porque já 

se sabia que a Defesa iria alegar violação do princípio de igualdade na forma como o CSMJ 

demonstra querer agir disciplinarmente contra determinados Magistrados, mas já não 

mostra nenhuma vontade em agir contra outros, por mais grave que sejam as infrações 

destes últimos; 

(iv) A verdade é que, pouco tempo depois, o Juiz Dr. Manuel Lopes Cabral foi transferido 

temporariamente para a ilha do SAL, sem ter sido desarmado ou sujeito à avaliação 

psiquiátrica, e nunca mais se tocou no seu processo disciplinar nem se instaurou processos 

disciplinares contra os Magistrados acima referidos;  

Requerimento de Prova Nº23 

Documentos: 

i. Roga-se ao Tribunal que requisite e que oficie o Conselho Superior da Magistratura 

Judicial, para informar se existe algum procedimento disciplinar instaurado contra 

o Juiz Dr. Manuel de Jesus Lopes Cabral, e em que estado esse eventual 

procedimento disciplinar, e quem terá feito a denuncia ou participação disciplinar 

contra o referido Magistrado; 

Roga-se ao Tribunal que, sobre esta questão, sejam interrogadas as seguintes 

Testemunhas: 
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1.- Dr. Manuel de Jesus Lopes Cabral  

 

Conclusão: Ora, perante esse quadro factual, essa forma de proceder do CSMJ configura 

cometimento do Crime de Prevaricação de Funcionário, previsto no Artigo 330º do Código 

Penal, devendo o Ministério Público agir criminalmente contra todos os 9 membros do CSMJ, 

quando sequer dão seguimento a uma Participação remetida pela própria Procuradoria Geral 

da República; 

 

 

PEDIDO   DE   ABSOLVIÇÃO  
Resumindo  e  Concluindo  em  Matéria  de  Facto  e    de  DIREITO 

 

  

297) Por todo o exposto, o Acusado Amadeu Oliveira suplica pela sua Absolvição, tendo 

em conta que o Acusado Amadeu Oliveira terá agido ao abrigo das seguintes causas 

de Exclusão de Ilicitude e/ou de Exclusão de Culpa: 

1) ESTADO  DE NECESSIDADE  DESCULPANTE, (Artigo 42º do Código 

Penal),  

2) INEXIBILIDADE (Artigo 44º do Código Penal)  

3) Além de que agiu em  CUMPRIMENTO DO DEVER PROFISSIONAL, 

com pleno apoio legal dos artigos 130º e 137º dos Estatutos da Ordem dos 

Advogados de Cabo Verde – Lei Nº 91/VI/2006 de 09 de Janeiro; 

4) Por outro lado, as afirmações havidas como ofensivas são fruto de análises 

jurídico-científicas que podem ser demonstrados, ficando assim excluída a 

ilicitude das mesmas, mediante o mecanismo de “Exceptio Veritatis” 

previsto no Artigo 173º do Código Penal; 
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Ø Na medida em que: 

i. O Acusado Amadeu Oliveira agiu convicto de que aquela forma de actuar e a sua conduta 

eram os melhores meios para pôr cobre a situações de gritantes injustiças e Denegação de 

Justiça que os cidadãos inocentes, Arlindo Teixeira e Gilson Veiga, vinham sofrendo, em 

virtude actos e omissões dos Venerandos Juizes Conselheiros da Secção Criminal do STJ, 

onde se inclui os suspostos Ofendidos, Dra. Maria de Fátima Coronel e Dr. Benfeito 

Mosso Ramos; 

ii. Ninguém conseguirá alcançar o sentimento de ser injustiçado que Arlindo Teixeira 

está sofrendo, ele que, sendo emigrante com intenções de regressar à sua Terra 

Natal, teria ido à Santo Antão, passar um fim-de-semana com os seus familiares, 

para sofrer uma agressão a pedradas, porque o agressor lhe havia confundido com 

um tal de “Djak de Sabina”, ao ponto dele ter saído lesionado com uma fratura do 

cotovelo esquerdo e uma entorse no joelho direito;  

iii. Arlindo Teixeira encontrava-se sujeito ao Poderio dos Venerandos Juizes 

Conselheiros do STJ que o queriam manter preso, contra a lei e contra as provas, 

não tendo o pobre coitado do Sr. Arlindo  Teixeira, a quem recorrer para, em 

tempo útil, resolver a situação, a não ser contar com a acção do Acusado Amadeu 

Oliveira;  

iv. Toda a legislação nacional é feita com base no pressuposto de que os processos 

devem ser tramitados por Magistrados isentos, insuspeitos e imparciais, para além 

de zelosos e competentes;  

v. Só assim é que os eventuais culpados serão condenados castigados, mas que 

também, a comunidade poderá ter a certeza que nenhum inocente será 

injustamente preso por um Juiz parcial, injusto, não isento e suspeito;  

vi. É dever de qualquer cidadão não só denunciar como, sobretudo, combater esse 

estado de Abuso e desvirtuamento do processo penal por juízes abusadores.  
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vii. Desde do primeiro momento, havia fortes indícios de que Arlindo Teixeira teria 

agido em Legítima Defesa, como reportado pela Polícia Nacional, pelo que não 

havia lugar a aplicação da Prisão Preventiva;  

viii. Depois de ter terminado o Primeiro Interrogatório do Arguido, o Juiz Dr. Afonso 

Lima Delgado, deveria colher o depoimento das testemunhas arroladas pela 

Polícia Nacional e deveria ter autorizado a junção aos Autos do Relatório Médico 

que provava que o arguido estava padecendo de uma incapacidade física;  

ix. O processo sempre foi de fácil decisão, tanto é assim que a Procuradoria da 

República realizou a instrução, dentro do prazo, sem dificuldade alguma;  

x. Que pese embora as nulidades e manipulações de provas feitas pelo Juiz Afonso 

Lima Delgado, o processo continuou de fácil decisão e sem nenhuma 

complexidade técnica;  

xi. Que pese embora a manipulações de prova e inserção de falsidades feitas pelos 

Venerandos Juízes do STJ, o processo continuou fácil de decidir e sem nenhuma 

espacial complexidade;  

xii. Não havia fundamento para se proceder, por duas vezes, a elevação do prazo de 

prisão preventiva;  

xiii. Arlindo Teixeira só foi dado como culpado, fruto de desbriadas manipulação de 

prova, inserção de falsidades e outras fraudes processuais cometidos pelos 

Venerandos Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça;  

xiv. O Ministério Público, quando deduziu a Acusação contra Amadeu Oliveira, omitiu, não 

tomou em conta nenhuma dessas causas motivadoras da reacção do Advogado Acusado, 

tanto no que se reporta ao processo do Sr. Arlindo Teixeira, como as barbaridades 

jurídicas que tinham sido cometidas no processo do Sr. Gilson Veiga; 

xv. Também omitiu que o Advogado Amadeu Oliveira e seus Representados estavam sob a 

devastadora pressão causada por essa denegação de justiça causadora de avultados 

prejuízos morais, sociais, pessoais e profissionais aos cidadãos inocentes que estavam 

encarcerados;  

xvi. É inegável que o Suposto ofendido Dr. Benfeito Mosso Ramos publicou mais do que um 

artigo de jornal, propalando mentiras e falsidades, para ludibriar o POVO e desacreditar 
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o Acusado Amadeu Oliveira, tendo conseguido os seus intentos, nomeadamente com o 

seu Artigo publicado no dia 18 de Outubro de 2017, no Jornal Expresso das Ilhas, 

intitulado de “Carta Aberta ao Sr. Procurador Geral – Que o Dr. Amadeu Oliveira 

Prove as sua denuncias”; 

xvii. A Forma como o Conselho Superior da magistratura agiu, nomeadamente na conferencia 

de imprensa concedida pelo Presidente, Dr. Bernardino Delgado, no dia 20 de Outubro 

de 2017, para apelidar de Levianas, Panfletárias, Irresponsáveis as críticas  do 

Acusado Amadeu Oliveira, antes de realizar uma única diligência de prova, é 

demonstrativo que existe um modo de actuar típico do Crime Organizado dentro do 

Sistema Judicial de Cabo Verde;  

xviii. A Forma como o CSMJ, no Mês de Maio de 2018, mandou arquivar o Inquérito que 

estava sendo levado acabo pelo Inspector Judicial, Dr. Jaime Mirando, é demonstrativo 

que havia intenção de branquear a condutas dos Venerandos Juizes Conselheiros da 

Secção Criminal do STL, onde se inclui os supostos Ofendidos; 

xix. Pese embora a evidência de que Arlindo Teixeira teria agido ao abrigo de uma causa de 

exclusão de ilicitude, o STJ sempre recusou pronunciar sobre esse facto, sendo certo 

que o STJ somente viria a libertar Arlindo Teixeira, a 26 de Abril de 2018, por força do 

Acórdão Constitucional Nº 08/2018, 

xx. Objectivamente considerado, a conduta dos Venerandos Juízes do Conselho Superior da 

Magistratura Judicial integra os crimes de Denegação de Justiça, Prevaricação de 

Magistrado e Inserção de Falsidade em Processo; 

xxi. Indubitavelmente, a conduta dos Membros com Conselho Superior do Ministério Público, 

incluindo do seu Presidente, Dr. Bernardino Delgado, configura o Crime de 

Prevaricação de Funcionários Públicos; 

xxii. Consequentemente, Os factos concretos que motivam a reacção do Advogado acusado, 

além de excluírem ilicitude e dolo, evidenciam que improcede, por infundada e 

insustentável, a douta acusação; 

xxiii. Portanto, tudo o que o Advogado fez foi no exercício da sua profissão, e foi em 

premente: 

1) LÉGITIMA DEFESA (Artigo 36º do Código Penal,  
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2) ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE (Artigo 38º do Código Penal)  

3) ESTADO  DE NECESSIDADE  DESCULPANTE, (Artigo 42º do Código 

Penal),  

4) INEXIBILIDADE (Artigo 44º do Código Penal)  

5) Além de que agiu em  CUMPRIMENTO DO DEVER PROFISSIONAL, com 

pleno apoio legal dos artigos 130º e 137º dos Estatutos da Ordem dos Advogados 

de Cabo Verde – Lei Nº 91/VI/2006 de 09 de Janeiro; 

6) Por outro lado, as afirmações havidas como ofensivas são fruto de análises 

jurídico-científicas que podem ser demonstrados, ficando assim excluída a 

ilicitude das mesmas, mediante o mecanismo de “Exceptio Veritatis” previsto no 

Artigo 173º do Código Penal; 

xxiv. É dever do Advogado (garantido pela Constituição) enquanto 

colaborador da justiça denunciar todas as situações de 

Prevaricação e de Denegação de Justiça que conheça, como as 

invocadas, especificadas e provadas nesta Contestação, sem 

que com isso o Advogado esteja a cometer qualquer Injúria ou 

crime de lesa honra contra os Juizes Prevaricadores e 

Denegadores de Justiça; - Pelo que, já por isso, o Advogado 

Contestante deve ser absolvido da Acusação; 

xxv. Aliás, qualquer Advogado que continuasse assistindo essas 

situações, sem um gemido de revolta, não será mais digno de 

vestir a toga de advogado.!!!!!!  

xxvi. Daí que os qualificativos usados pelo Acusado revelavam ser absolutamente 

necessários e adequados à defesa dos interesses dos seus Representados; 

xxvii. Aliás, a este propósito valerá invocar os Artigos 130º e 137º da Ordem dos 

Estatutos do Advogados que reza o seguinte: 

Artigo 130 º 
Deveres do Advogado para com a comunidade: 
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Constituem deveres do advogado para com a comunidade: 

c) Pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da 

justiça e pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas: 

d) Defender os direitos, liberdades e garantias ...., ... designadamente 

denunciando e combatendo, pelos meios e vias competentes todas as 

violações desses direitos e em particular, as arbitrariedades e 

ilegalidades a que tiver conhecimento no exercício da profissão.  

Artigo n. 137º 
- Deveres gerais para com o cliente: 

 

Constituem deveres  do advogado para com o cliente: 

b) Estudar e tratar com cuidado e zelo as questões que lhe forem confiadas, 

assumindo a firme defesa dos interesses que representa ou assiste e 

utilizando para o efeito, todos os recursos da sua experiência e 

conhecimentos dentro dos limites estabelecidos pela lei e pela ética 

profissional. 

xxviii. O Acusado Amadeu Oliveira actuou de modo absolutamente   

1) Lícito, 

2) Legal, 

3) Justificado e acertadamente justo,  

4) Proporcional  

5) Com base na verdade dos factos à luz do Direito e da Ciência Jurídica;  

6) E a intenção não foi, de modo algum, injuriar,  
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7) Mas, sim, de enquadrar e traduzir, de forma científica e fundamentada, num 

contexto de necessária e legítima defesa dos interesses que o Advogado 

representa, 

8) Portanto, forçado pelas circunstâncias concretas e provadas, na qualidade de 

Advogado, ter de reagir em defesa dos legítimos interesses e direitos seus e 

dos seus Representados que estavam Imoral, Ilegal e Injustamente 

encarcerados. 

9) O Advogado acusado refuta e contesta que haja dolo ou intenção de Injuriar, 

de  ofender a honra e a dignidade de quem quer que seja, nem na sua 

pessoa, nem na sua intimidade, nem na sua vida familiar, nem com recurso a 

mentiras ou com desprezo pela verdade; 

586. Neste quadro, não assiste razão ao Ministério Público, nem aos pretensos ofendidos 

Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Fátima Coronel, para fazerem constar da Acusação 

que o Advogado  acusado “fez recurso a qualificativos desnecessários à defesa da 

sua causa ou com o intuito de injuriar por injuriar.” 

PROVA DOCUMENTAL EM ANEXO: 

1. Artigo de Jornal subscrito pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos, intitulado de “A Isenção de 

Vistos à Luz da Constituição e demais Leis da República”, publicado a 14 de Maio de 2017; 

2. Despacho Individual da Juíza Relatora elevando o prazo de Prisão Preventiva de 22 de 24 

meses, datado de 25 de Maio de 2017; 

3. Acórdão do STJ Nº 46/2017 de 04 de Julho de 2017 – procedendo a redução da pena de 

Arlindo Teixeira de 11 para 9 anos de prisão; 

4. Acórdão Nº 45/2017 de 07 de Julho de 2017, proferido no Habeas Corpus Nº 17/2017; 

5. Acórdão do STJ Nº 51/2017 Elevando o prazo de Prisão Preventiva de 24 para 28 meses, 

datado de 28 de Julho de 2017; 
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6. Artigo de Jornal subscrito pelo Acusado Amadeu Oliveira intitulado por “A Insustentável 

Incoerência do Dr. Benfeito”, publicado no dia 30 de Julho de 2017; 

7. Artigo de Jornal subscrito pelo Dr. Benfeito Mosso Ramos, intitulado de Carta Aberta ao Sr. 

Procurador Geral da República  -  Que o Dr. Amadeu Oliveira Prove as suas Acusações, 

publicado a 18 de Outubro de 2017; 

8. Acórdão do STJ Nº 64/2017 de 26 de Outubro de 2017 – Reconfirmando a decisão vertida 

no Acórdão Nº 46/2017; 

9. Acórdão do Tribunal Constitucional Nº 08/2018 de Abril de 2018, – Libertando Arlindo 

Teixeira; 

10. Despacho Individual da Venerando Relatora, de 26 de Abril de 2018 - Libertando Arlindo 

Teixeira, porém, sujeito a Interdição de Saída do País, Apreensão do Passaporte e 

Obrigatoriedade de comparecer na Esquadra Policial; 

11. Acórdão do Tribunal Constitucional Nº 25/2018 de 20 de Dezembro de 2018 – Declarando 

a Inconstitucionalidade das Duas Elevações do Prazo de Prisão Preventiva; 

12. Relatório médico – Parecer Psicológico de Arlindo Teixeira; 

13. Relatório Médico – Parecer de Ortopedia – Referente a Arlindo Teixeira; 

14. Acórdão do STJ Nº 75/2017 de 07 de  Dezembro de 2017, decretando Repetição do 

Julgamento de Gilson Veiga; 

15. Parecer Jurídico do Dr. Casimiro de Pina 

16. Subscrição Pública da “TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE CABO VERDE”, 

17. Despacho Individual da Venerando Relatora, datado de 07 de Dezembro de 2017, 

decretando a libertação de Gilson Veiga; 

18.  Sentença de Absolvição de Gilson Veiga, datado de 16 de Abril de 2018; 
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19. Despacho de Aceitação de Amadeu Oliveira como Assistente nos Autos de Instrução Crime 

Nº 04/PGR/2017 em que são arguidos os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção 

Criminal do STJ, datado de 22 de Julho de 2018; 

20. Despacho de Aceitação de Arlindo Teixeira como Assistente nos Autos de Instrução Crime 

Nº 05/PGR/2017 em que são arguidos os Venerandos Juízes Conselheiros da Secção 

Criminal do STJ, datado de 22 de Julho de 2018; 

Pede-se e espera deferimento. 

Ilha do Sal, 26 de Fevereiro de 2019; 

O Advogado Acusado 

________________________________             
- Amadeu Fortes Oliveira-                                            


