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Com o devido respeito e salvo melhor entendimento… 
 
 
 
A DINASTIA/DITADURA: COSTA, SANTOS, SILVA, FILIPE, SOARES, LOPES. 
 
Todo o elenco da justiça e dos tribunais, incluindo o que está a julgar Rui Pinto 
parece representar uma dinastia ou ditadura partidária, ou seja governação 
ideológica e um processo encomendado ou escondido (trocado entre um grupo 
oculto no exercício de funções como meio de camuflagem), em que os trabalhos 
extra justiça, lei e estado de direito (as falsificações), são pagos por despesa pública 
ou privada astuciosa (corrupção). 
 
Na realidade grupos de magistrados movem-se para onde querem ou para onde os 
seus chefes profissionais mandam, atrás dos processos encomendados, hoje estão 
no Seixal e no ano seguinte podem estar em Lisboa, Porto, etc…. Através de 
mudanças estranhas. Aliás nem sequer são magistrados mas sim profissionais 
políticos nomeados como advogados e magistrados, já que nunca tiraram cursos 
de direito real e nem têm experiencia para serem advogados ou juízes, o que só se 
atinge por volta dos 15 anos de profissão ininterrupta. 
 
Serão famílias políticas ou de partidos políticos das pessoas directamente 
interessadas no processo. 
 
Por exemplo o escrivão auxiliar António Filipe Afonso Pereira é suspeito de 
pertencer à dinastia dos Filipes (exemplo: Luís Filipe Ferreira Vieira), e dos Afonsos 
(juiz Afonso Cabral dos Santos Andrade, o falsificador da decisão de 17/02/2016 
(ou quem se fez passar por ele), sobre a prisão decretada no processo 
1348/04.0TASXL, Almada, efectuada sete anos depois da pena extinta, ao alegar 
que o período da pena se estendeu por causa dos vários pedidos de recusa dos 
defensores, isto como perseguição partidária paga pela Câmara Municipal do Seixal 
através da despesa pública) … assim como todos os que tiverem um daqueles 
apelidos e com origem na mesma cultura ideológica e territorial. 
 
E não é por acaso que uma determinada facção ou partido político está cheio de 
Filipes (a mesma cultura)! 
 
São as entidades que organizam por mão invisível os atentados e a captura das 
instituições para a sua rede fictícia (exemplo: o afastamento de Bruno de 
Carvalho do Sporting), e eles controlam toda a Comunicação-social através dos 
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seus comentadores, basta pagar anúncios de empresas ou sobre as actividades 
das câmaras municipais roubadas à população civil. 
 
É claro que numa dinastia ganha sempre a maioria, em qualquer eleição, porque 
ela distribui os seus membros pelas assembleias gerais, pelos tribunais, pelas 
polícias, etc. 
 
E tais membros são pagos camufladamente através de oportunidades ou até de 
luvas directas (afinal para que serve o futebol como actividade profissional se não é 
uma actividade profissional, porque o que não é relativo não existe). Alguém 
acredita que um tal jogador ganha mesmo o ordenado atribuído, quando quem 
administra os ordenados não são os jogadores? 
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AS VERDADES IDEOLÓGICAS E NORMAS IDEOLÓGICAS 
QUE SUBSTITUEM AS LEIS DA REPÚBLICA PORTUGUESA 

 
 
A ilegalidade é notória porque a juiz vicia todo o processo por analogia a um 
determinado pensamento oculto ou desconhecido, porque considera como 
ilicitude directamente a prática dos factos que preenchem um tipo de crime, logo 
violando o nº 1 do artigo 31.º do Código Penal. Ou seja, não considera a ordem 
jurídica na sua totalidade para afirmar falsamente que a qualidade de crime é o 
facto praticado independentemente dos três pressupostos que atribuem 
legalmente a qualidade de crime: 1. Dolo (as três formas de culpa); 2. As formas 
do crime (autoria, cumplicidade e comparticipação, associadas às formas de 
culpa); 3. As causas que excluem a ilicitude e a culpa. 
 
Em suma, a juiz quer insinuar que cabe ao tribunal do julgamento descobrir a 
responsabilidade pelos factos praticados, quando bem sabe que, ao acusar quem 
não é o autor legalmente constituído (artigo 26.º do Código Penal) mas tão só 
como norma ideológica, para criar a desigualdade de tratamento ou ditadura, 
está a praticar um crime de denúncia caluniosa em coligação com a queixa, e a 
omitir e a falsear os artigos 1.º alínea a) e 262.º, ambos do CPP. 
 
Por exemplo no caso da tentativa de extorsão, o extorquidor não é o autor dos 
factos. Ou seja, quem os determinou (artigo 26.º do Código Penal), foram por um 
lado o próprio extorquido ao se colocar a jeito pois pensava que era esperto e 
intocável, e, por outro lado, a ausência de estado de direito (disse a PJ em 2004: 
“Os tribunais são a retaguarda do crime… tenha cuidado.”). O Extorquidor não 
teve alternativa e aproveitou e muito bem a anarquia imposta pelo estado 
sombra na justiça (“ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão”). 
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Reparemos nesta contradição da Juiz de Instrução: 
 
"Um esforço sério seria fazer queixa às autoridades e identificar os autores", disse 
a juíza durante a leitura da decisão instrutória, na qual não esteve presente 
Aníbal Pinto.  
 
O tribunal viola constantemente o artigo 61.º, nº 1 alínea b) do CPP, porque na 
decisão instrutória se fazem imputações sem contraditório, ou seja, sem antes 
ouvir os interessados Aníbal Pinto e Rui Pinto antes da decisão, por exemplo 
quando a juiz de instrução diz “Um esforço sério seria fazer queixa às autoridades e 
identificar os autores aliás uma posição que ridiculariza a magistratura. Onde está 
a resposta dos arguidos a esta imputação, eles a conheceram antes da decisão? 
 
Aliás aquela imputação é ridícula, porque a queixa tanto pode ser realizada 
directamente como também, devido às circunstancias, pode ser feita na prática de 
um crime ou violação da lei através de causas de exclusão da ilicitude e da culpa, já 
que é preciso conhecer a culpa antes de acusar alguém de praticar um facto ilícito, 
precisamente porque a ilicitude inclui também a culpa ou dolo. Ou seja, a ilicitude 
não é a prática de uma ilegalidade, ou o uso de métodos proibidos de prova ou a 
prática de um facto que preenche um tipo de crime, porque a ilicitude já tem em si 
a descoberta da culpa associada ás formas de crime (ver “dolo” no livro de 
processo-penal anotado de Simas Santos, e mais abaixo neste documento a 
definição de ilicitude na 1ª fase da verdade relativa). 
 
A verdade é que não mostra os indícios dos factos que possam atribuir a culpa ao 
arguido (por intenção, como consequência necessárias da sua conduta ou por 
conformação, obrigatoriamente associada às formas de crime: autoria, 
cumplicidade e comparticipação). A decisão instrutória é um trocadilho de ideias 
para desviar os fundamentos. 
 
E ainda para mais… a juiz não mostra ou não fundamenta se Rui Pinto tinha 
alternativa, ou seja que ele e o seu advogado podiam confiar na Justiça ou que a 
Justiça iria actuar em conformidade com o Direito se fosse feita a queixa. E a prova 
é que ao conhecer os factos pela plataforma Football Leaks, nunca actuou, nem 
sequer advertido aqueles arguidos, até que o caso se tornou demasiado visível 
internacionalmente. 
 
DEVE POIS FAZER AQUELAS PERGUNTAS AO ARGUIDO PARA QUE POSSA SER 
DESCOBERTA A VERDADE JUSTA, EM VEZ DE LANÇAR IMPUTAÇÕES COMO 
IDEIAS, SOBRE AS QUAIS O ARGUIDO NUNCA SE PONUNCIOU, DENEGANDO 
ASSIM O CONTRADITÓRIO POR ABUSO DE PDOER… AQUELAS IDEIAS APENAS 
SÃO CONHECIDAS APENAS NA DECISÃO, OU SEJA O ARGUIDO NÃO FOI OUVIDO 
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SOBRE OS TERMOS CONCRETOS DA ACUSAÇÃO COM OS QUAIS ELA SE PRETENDE 
FUNDAMEMTAR- ISSO VIOLA O ARTIGO 61.º, Nº 1, ALÍNEA B) DO CPP.  
 
Portanto a juiz apenas alega factos que se omite de fundamentar, nada 
fundamenta juntando aos seus factos os motivos de direito, para cumprir o 
disposto no nº 5 do artigo 97.º do CPP (ela só mostra a ideia da justiça e não a lei 
que a faz como meras verdades ideológicas). 
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DIZ A ACUSAÇÃO OU A PRONÚNCIA DE FORMA RIDÍCULA, NÃO EXISTINDO TAL 
FORMA JURÍDICA DE PENAR E NEM COMO FORMA DE PROCESSO PENAL: 
 
 
Não existe: 
“O crime de acesso indevido está previsto na Lei da Protecção de Dados Pessoais, artigo 44.º, lei 
que foi entretanto foi revogada, mas foi esta versão que a juíza teve em conta uma vez que era 
aquela que estava em vigor na altura dos crimes”. 
 
Não existe: 
“Quanto ao crime de tentativa de extorsão, a juíza Cláudia Pina deu como “provados, nesta 
parte, todos os factos que constam da acusação do Ministério Público”. 
 
Não existe: 
Durante a leitura da decisão instrutória, a juíza Cláudia Pina considerou que o criador do 
Football Leaks «nunca poderia ser considerado um whistleblower», porque este é «um 
denunciante de boa fé», alguém «juridicamente desinteressado. 
 
Não existe: 
«A actuação de Rui Pinto é muito diversa daquelas que têm os denunciantes», referiu a 
magistrada. «Não tinha relação com a Doyen e teve conhecimento dos factos de forma ilícita», 
realçou. 
 

Não existe: 
"Um esforço sério seria fazer queixa às autoridades e identificar os autores", disse a juíza 
durante a leitura da decisão instrutória, na qual não esteve presente Aníbal Pinto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/lei_6798.htm
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RESUMO DA ILEGALIDADE: 
 
Falsidade de interpretação e criação de forma de processo, em que no julgamento 
se repetem viciadamente as diligências de inquérito mas não para descobrir os 
responsáveis pelos factos nos termos do artigo 262.º do CPP, e sim para que a 
acusação seja a sentença e esta a acusação. 
 
Na realidade o julgamento é camufladamente a fase de inquérito, uma vez que os 
responsáveis pelos crimes ainda não foram identificados, apenas alegados por 
analogia com um determinado pensamento do que é o Estado e a Justiça, baseado 
em verdades ideológicas para criar normas ideológicas, por exemplo acusando o 
arguido de ilicitude mas sem a conhecer (viola o artigo 97.º, nº 5 do CPP), ou 
mostrar como é que o facto é legalmente ilícito, através das disposições legais 
aplicáveis, e considerando a lei na sua totalidade (nº 1 do artigo 31.º do Código 
Penal). 
 
Ou seja o tribunal quer enviar para o julgamento a fase de inquérito e testar a 
capacidade de entendimento do arguido, se ele conhecer a lei como se fosse um 
advogado é que já o mesmo tribunal não pode falsificar as decisões judiciais. 
 
 
Vejamos as definições a seguir para provar que todo o processo penal é ilegal, 
não existe. 
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DEFINIÇÕES: 
 

Ilicitude, é praticar qualquer facto sem nenhuma justificação legal, em suma ter uma conduta 

proibida, nomeadamente violar a lei, negar um direito, usar método proibido de prova, ou 
praticar um facto que preenche um tipo de crime, sem causas de exclusão da ilicitude, mas 
também sem que haja motivo público, bem social ou económico, ou o Estado de Direito em 
causa devido a ditadura, ou que ofenda os bons costumes, tudo isto nos termos dos artigos 31.º 
a 39.º do Código Penal, artigos 334.º a 340.º do Código Civil e artigo 21.º da CRP. 
 
Excluir a ilicitude é provar que o facto é legal, considerada a ordem jurídica na sua totalidade, 
nos termos do nº 1 do artigo 31.º do Código Penal. Excluir a culpa por estado de necessidade 
desculpante, obediência indevida desculpante, negligência natural e inimputabilidade não é 
manter a culpa mas sim considerar que ela é inconsciente. Não excluir a culpa ou atribuir a culpa 
significa que ela é consciente. 
 
Portanto a ilicitude só existe quando há uma conduta proibida ou que ofenda os bons-
costumes, o que acontece quando não há legitima defesa, nem o exercício de um direito, nem o 
cumprimento do dever imposto por lei ou uma ordem legítima da autoridade, quando não há o 
consentimento do titular do interesse jurídico lesado e quando não há um direito de 
necessidade. 
 
Por exemplo roubar um ladrão não ofende os bons costumes já que os bens estão livremente 
disponíveis (igualdade de circunstâncias) quando o autor da extorsão é o extorquido. Se o facto 
só poder acontecer através de consentimento e este poder ser livremente revogado, a falta de 
consentimento com desistência do outro agente exclui a sua ilicitude (artigo 38.º do Código 
Penal), até se diz que “ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão”. 
 
De modo que, quem o diz que um facto é ilícito, tem obrigatoriamente de se fundamentar nas 
disposições legais que atribuem ao facto a qualidade de ilícito, conhecendo na decisão que a 
conduta ilícita é a que não tem causas de exclusão da ilicitude. Não basta fazer uma analogia 
abstracta ou com uma determinada interpretação, pensamento ou interesse. 
 
Inicialmente, ou seja, quando se tem conhecimento de um facto criminoso a ilicitude é uma 
qualidade atribuída aos factos aparentemente injustos, inqualificáveis ou puníveis, algo onde 
parece haver culpa, mas também onde pode não haver, e já que a qualidade de crime depende 
do conjunto de pressupostos que fundamentam a aplicação ao agente de uma pena ou medida 
de segurança, nos termos da alínea a) do artigo 1.º do Código de Processo Penal. Pressupostos 
esses que, por ordem do nº 3 do artigo 1.º e nº 1 do artigo 31.º do Código Penal, não podendo 
haver analogia com um pensamento privado ou cultural e considerando-se a ordem jurídica na 
sua totalidade, incluem obrigatoriamente e ao mesmo tempo os pressupostos da punição 
(artigos 10.º a 20.º do Código Penal), as formas do crime (artigos 21.º a 30.º do Código Penal), e 
as causas de exclusão da ilicitude e da culpa (artigos 31.º a 39.º do Código Penal). 
 
Tudo isto para cumprir o disposto no artigo 1.º alínea a) e 262.º do CPP, e para que o facto possa 
ser punível e tenha a qualidade de crime, verificados ainda o n.º 2 do artigo 7.º do CPP quanto a 
questões de competência civil (exemplo: artigos 334.º a 340.º do CC) e de competência 
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constitucional (exemplo: artigo 21.º da CRP), porque a ordem jurídica se considera na sua 
totalidade e não isoladamente ou por analogia, nos termos do número 1 do artigo 31.º e nº 3 do 
artigo 1.º, ambos do Código Penal. 
 
 

Dolo, é a figura prevista no artigo 14.º do Código Penal que conhece os três meios 

de culpa, obrigatoriamente associadas às formas de crime (autoria, cumplicidade e 
comparticipação), na sequência de um acontecimento relativo: 
 
1. A culpa por intenção: "Age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de 
crime, actuar com intenção de o realizar". Esta figura serve para obrigar o tribunal a conhecer se 
o agente queria ou tinha a vontade de praticar ou de determinar a outrem o facto do crime para 
obter um resultado ilícito ou injustificável (sem causas de exclusão da ilicitude e da culpa), ou se 
ele não tinha alternativa e apesar de praticar um crime ele não tinha vontade mas foi obrigado a 
fazê-lo e assim a sua intenção era justificadamente alcançar uma das causas de exclusão da 
ilicitude e da culpa (artigos 31.º a 39.º do Código Penal), ou até resistir a uma ditadura nos 
termos do artigo 21.º da CRP, ou então havia um bem público, social ou económico maior, caso 
em que não há intenção de praticar o crime mas sim o de responder a um primeiro crime, ou a 
uma ditadura adequadamente e com alguma coragem. 
 

2. A culpa como consequência necessária da própria conduta: “Age ainda com dolo quem 
representar a realização de um facto que preenche um tipo de crime como consequência 
necessária da sua conduta”. O agente representa o facto do crime e também a sua execução, e 
sem a sua conduta, por execução, determinação ou participação, ou por omissão, e como autor, 
cúmplice ou comparticipante, o facto não acontecia e não determinava a reacção de terceiros ou 
lesados contra ele. Para tal é preciso conhecer a causa (o tipo de verdade ideológica que os 
agente seguem, para descobrir se é racional ou não), e o que ambos pretendiam alcançar 
subjectivamente com a prática dos factos (cada um com o seus motivos particulares), e que 
mostrará aquilo que os determinou ou que os fez actuar desta ou daquela maneira. Quem reage 
à primeira ilegalidade ou crime principal, não actua como consequência necessária da sua 
conduta mas como consequência necessária da conduta de outrem. O agente que não actua por 
causas de exclusão da ilicitude e da culpa não torna o facto inevitável mas sim concretizável. 
 

3. A culpa por conformação: "Quando a realização de um facto que preenche um tipo de crime 
for representada como consequência possível da conduta, há dolo se o agente actuar 
conformando-se com aquela realização" - significa que ao se realizar um facto que preenche um 
tipo de crime e tendo alguém a possibilidade de o travar, por dever ou no exercício de funções, 
se nada fizer está a conformar-se com a realização do facto com culpa, ou por cumplicidade, ou 
por comparticipação, ou ele não se importa com o resultado. Havendo a possibilidade de o 
agente sanar o facto ou resultado nada faz e por isso está a conformar-se com a sua realização, 
embora o dever o obrigue a agir em contrário para o evitar. 
 
 

Crime, "o conjunto de pressupostos que fundamentam a aplicação ao agente de uma pena ou 

medida de segurança", nos termos da alínea a) do artigo 1.º do Código de Processo Penal.  
 
Pressupostos esses que, por ordem do nº 3 do artigo 1.º, artigo 13.º e nº 1 do artigo 31.º do 
Código Penal, não podendo haver analogia com um pensamento privado, ideológico ou cultural, 
e considerando-se a ordem jurídica na sua totalidade, incluem obrigatoriamente os pressupostos 
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da punição (nomeadamente o dolo ou meios de culpa do artigo 14.º do Código Penal), 
obrigatoriamente associadas às formas de crime porque não há culpa sem autoria, cumplicidade 
ou comparticipação (artigos 21.º a 30.º do Código Penal), e sendo tal confirmado pelas causas de 
exclusão da ilicitude e da culpa que têm de ser atribuídas ao agente lesado ou vítima (artigos 
31.º a 39.º do Código Penal). 
 
O crime principal é o primeiro facto cometido em todo o “acontecimento relativo”, com dolo 
ou culpa e numa das formas de crime. 
 
Entenda-se “acontecimento relativo” como a relação de factos interdependentes (a causa de 
outro crime, de um desentendimento ou prejuízo que promova uma denúncia, destarte em 
reacção ao primeiro facto e independentemente de ser aparentemente boa ou má a conduta ou 
a intenção dos agentes envolvidos, porque a sociedade é indivisível). 


