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Exmo Sr. Rui Pinto,  
 
Eu sou um dos lesados pelo mesmo Estado Super-Sombra e o respectivo Estado-
Sombra interno que substitui o Estado Eleito, mas que nele se confunde (um 
supervisor ideológico maior ou super-sombra, depois o estado sombra 
representado pelos respectivos partidos políticos, e depois os partidos que os 
representam no nosso Parlamento e que controlam todos os tráficos e acções 
destinadas a eliminar gradualmente a população branca e religiosa e roubar as suas 
empresas e associações através de verdade ideológica ou doença do esquerdismo) 
… 
 
Ele, o tal Estado Sombra, funciona declaradamente em face da ausência de 
Presidência e de Governo Parlamentar, e da inexistência de sistema de justiça, pois 
os tribunais inexistem porque o MP representa o Ministério da Justiça do governo 
eleito como partido único e não o Povo como Estado (o MP representa o partido 
politico do Governo como Estado e este como Elite Nazi/Absoluta e por isso não 
define o Povo como sendo o Estado) … 
 
Repare que apesar de o Estado ser representado pelo MP este faz parte do 
processo-crime para representar o Estado como elite dento da Função-pública 
(nazismo) e como retaguarda do crime, não para representar o Estado como Povo, 
violando o número 1 do artigo 202.º da CRP e assim falsificando todos os 
processos-crime sem excepção, porque apesar de o processo ter sempre três 
partes envolvidas, O Estado, O Participante e o Denunciado, nos termos do 
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número 1 do artigo 3º da CRP e nº 1 do artigo 31.º do Código Penal, o tribunal não 
apura as causas de exclusão da ilicitude e da culpa nem no arguido. Para falsificar 
o processo-penal inventou o dolo directo, o dolo necessário e o dolo eventual, que 
na realidade certas são inexequíveis.  
 
Ou seja, apesar de pela Constituição a sociedade ser indivisível, a ordem jurídica 
se considerar na sua totalidade pelo Código Penal, e ser obrigatório o 
contraditório também pela Constituição e a lei penal (como direito de participar 
no processo como defesa contra as imputações eventualmente falsas), sendo pois 
assim obrigatório apurar as causas de exclusão da ilicitude e da culpa nas três 
partes sempre envolvidas num acontecimento relativo (Estado, Participante e 
Denunciado), e para que possa existir processo-penal em estado de direito, os 
Tribunais Portugueses ou só apuram a ilicitude, e falsa, ao denunciado ou nem 
sequer a apuram ao substituir toda a ordem jurídica pela falsidade do dolo directo 
(chavão habitual do regime totalitário ao violar o nº 3 do artigo 1.º do Código 
Penal). 
 
É certo que só assim se poder verificar o dolo ou culpa real e formada, como 
intenção (essencialmente os autores), consequência necessária da conduta 
(essencialmente os cúmplices), e a conformação (essencialmente os 
comparticipantes e autores). 
 
E porque a sociedade é indivisível, verificamos que, pela Pirâmide Forense, o 
mapa psiquiátrico da culpa formada/certificada ou dolo, pode ser o Estado como 
agente determinante, através de uma política errada que assim nunca é 
detectada, ou uma lei invasora ou de conspiração para eliminar uma população (o 
NN usa o exercício de funções como camuflagem para eliminar a população 
portuguesa por gaseamento na alimentação, nos tribunais e nas finanças por 
impostos forjados, massivamente mas gradualmente). 
 
Por exemplo no seu processo, neste, ainda não foram apuradas as causas de 
exclusão da ilicitude e da culpa da participante Doyen e já o Rui Pinto foi 
pronunciado por ilicitude. Ou não foram apuradas a causas de exclusão da 
ilicitude e da culpa em nenhuma das partes, conhecidas na acusação e na 
pronúncia, não há contraditório e nem o cumprimento do nº 1 do artigo 262.º do 
CPP, e já você foi acusado (vai ser condenado por alegação dissimulada de 
legalidade e dissimulação do contraditório). 
 
Ora como é que se pode acusar alguém de crimes sem se apurar as causas de 
exclusão da ilicitude e da culpa em todas as partes envolvidas (Estado, 
representado pelo MP e pelo Juiz de Direito, no Participante e no Denunciado)? 
 
Ora, existindo uma política errada causadora da sissomia ou até uma intenção 
escondida, como é que se descobre o erro se não forem apurada a autoria pelas 
causas de exclusão da ilicitude da culpa, através das formas de dolo, com as 
respectivas formas de criar ou de participar num facto num determinado 
acontecimento relativo: Autoria, Cumplicidade e Comparticipação…  
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Até porque tudo o que não é relativo inexiste, e daí que tudo é fácil de descobrir, 
embora se ache e se divulgue que é difícil para entorpecer a interpretação da lei e 
o dever do estado pela verdade justa, e até porque a responsabilidade é mais 
importante que a verdade, seja ela a verdade ideológica ou a norma ideológica. 
 
Este é o sistema em Portugal, onde o Presidente da República jura cumprir e fazer 
cumprir a Constituição, sendo ele que representa a soberania e a lei, mas apenas 
cumpre a Constituição porque não a faz cumprir, e para isso diz falsamente que “Os 
tribunais são independentes”, bem sabendo que são independentes mas sujeitos à 
lei e a lei é por Ele representada e garantida (artigo 120.º da CRP, a lei é uma das 
instituições democráticas, e nos termos do artigo 134.º, por isso é que há sufrágio 
universal relacionado com o valor das funções). 
 
Além disso o processo-penal é a aplicação da justiça mediata (a médio e a longo 
prazo), e assim não garante o estado de direito a tempo útil (os tempos ou 
existências), pois quem o garante é a censura como lei imediata. Antes havia a 
censura como justiça imediata, para evitar a notícia falsa e guerra civil diária, ora se 
o processo-judicial é sempre a longo prazo, tendo em conta os prazos judiciais, logo 
de 6 meses para a acusação, isso é sinónimo de ditadura e de escravatura como é 
óbvio. O MP pois será sempre o representante político e da corrupção porque será 
sempre um representante da mesma dinastia política e por conseguinte sempre 
haverá assim uma ditadura, neste caso a dinastia Costa/Santos Silva ou estado 
sombra… Esta dinastia faz os processos sombra nos tribunais, tudo é assinado por 
ela na justiça e no processo administrativo e nas reclamações, devido à participação 
em negócio especialmente nas parcerias público-privadas. 
 
Pois foi este estado sombra que me mandou prender várias vezes através de 
processos-crime encomendados por corrupção inesgotável entre a dinastia 
(processos escondidos), e a partir da despesa pública da Câmara Municipal do Seixal 
para pagar a falsificação das acusações e das sentenças, o reduto e banqueira do 
terrorismo desde um determinado partido político aos tribunais, sob a capa de fé-
pública com nome de câmara municipal. 
 
O processo Rui Pinto também terá sido assim encomendado por membros do 
governo a partir da tal empresa, porque tudo o que não é relativo não existe (a 
sociedade é indivisível excepto a intuição individual e colectiva e a evidência tem 
de ser verificável). 
 
Por isso é que a justiça é lenta, na realidade certa a lentidão é sinónimo de tempo 
de manipulação… 
 
Porque o direito é uma ciência exacta e reconhecer e interpretar as formas de 
crime, as causas de exclusão da ilicitude e da culpa e o dolo é coisa de criança, mas 
que os tribunais, os advogados e a comunicação-social querem apelidar de difícil. 
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Ora pela verdade justa se sabe que a lentidão administrativa é para ter tempo de 
manipular e de solicitar a corrupção como meio de custear os trabalhos e despesas 
extra. 
 
E foi assim que aprendi a descobrir todas as suas formas de actuar, os nomes, 
lugares, entidades e todos os tipos de actos simulados para eliminar pessoas, enviar 
escravos para as prisões dos barões negros, e roubar entidades através do 
afastamento dos fundadores, para a mesma verdade ideológica portadora da 
doença do esquerdismo (fazer tudo ao contrário do direito através de ditadura 
escondida ou verdade ideológica, para trocar a população por outras duas e que são 
a mesma ideologia embora de duas raças distintas). 
 
Os meus processos eram e são simulados, ou seja, escondidos à lei (documentos 
trocados entre membros de dois partidos políticos que representam um só 
sindicato e ideologia) … Porque, por exemplo, em processo de revisão 
(1966/12.3TASXL), o mesmo tribunal e precisamente os mesmos responsáveis 
judiciais contra os quais a revisão foi solicitada e deferida, foi o mesmo tribunal que 
fez e decidiu a revisão também por sentença falsificada e com um defensor 
autonomeado (João Paulo da Costa Lourenço) de um processo não oficial de não 
verdadeiro (o processo foi criado pelo defensor autonomeado (a Ordem dos 
Advogados desconhece a nomeação, nos termos do artigo 2.º da Portaria 10/2008 
de 3 de Janeiro) e ninguém conheceu ou viu a audiência de julgamento, nem o 
assistente e nem o seu mandatário – todo o processo é teórico ou escondido), e 
violando o próprio Supremo tribunal de Justiça, em coligação com o tribunal de 
Almada, o n.º 1 do artigo 457.º do CPP. 
 
Ou seja, o STJ, em vez de enviar o processo para o tribunal mais próximo, tal como a 
lei manda, enviou a revisão para o mesmo tribunal e solicitou a este que o enviasse 
para o tribunal mais próximo… Isto para se descartar da responsabilidade, mas ao 
violar a lei se prova a ilicitude e o dolo porque a lei é para cumpri e não pra alterar e 
falsificar a decisão, pois o STJ não tinha alternativa uma vez que não podia 
justificar como fui preso sete anos depois da pena extinta e com o período da 
pena suspensa aumentado em dois anos ilegalmente, no processo inicial, para que 
se pudesse incluir na data de outros crimes de outros processos inventados para 
criar prisões ilegais em sequência… 
 
Assim, o STJ solicitou ao tribunal de 1ª instância (Almada), para enviar a revisão 
para o tribunal mais próximo… Portanto os actos foram combinados entre Almada e 
o STJ, no sentido de preparar o crime futuro, ou seja o envio da vitima para 
internamento compulsivo de modo a fazer desaparecer a prova através de injecção 
letal (os nazis ou comunistas da dinastia Costa, Santos, Silva e seus cúmplices em 
todos os tribunais) …  
 
Mas atenção, ninguém pode afirmar que a decisão do STJ não tenha sido alterada 
depois de proferida e antes do preso receber a ordem de libertação e de revisão 
do processo, uma vez que tudo é assinado por reprodução ou fotocópia, isto 
apesar de violar o artigo 95.º do CPP… 
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Por isso, já inicialmente e para poder escapar eu tive de me fazer arguido de 
propósito em muitos processos, baralhando os perseguidores e para me esconder 
em vários tribunais ou processos, isto com o conhecimento de algumas autoridades 
e médicos psiquiatras, e até solicitei que devia existir um processo último 
(1836/15.3T9SXL), este seria então o final da minha investigação… 
 
Esta é um dinastia ou ditadura, que obriga o cidadão a estar por sua conta em face 
da negação de todos os direitos aos brancos a partir de regiões controladas pelos 
barões negros de Angola, Moçambique e Guiné… E a investigar por sua conta para 
se poder defender ou apoiar a população e as suas instituições livres, quando temos 
coragem, meios, discernimento e conhecimentos, e… não temos mais nada para 
fazer em face da ditadura ou dinastia Indiana e africana Costa, Santos, Silva, que nos 
afasta de todos os direitos. 
 
Aquela ditadura está distribuída por todas as repartições através de dinastia, é por 
isso que tem mobilidade total e duplas identidades, e assim assina todas as decisões 
baseadas em verdades ideológicas de um partido político único, escondendo a lei 
através de fé-pública com abuso de poder (antidemocracia e antidireito). 
 
Até onde os advogados são autonomeados (sem conhecimento da Ordem dos 
Advogados). 
 
Fui inclusive vítima de roubo de entidade depois se me ser aplicada a eliminação 
por actos simulados (doença, suicídio, rixa e acidente), só que a última verdade não 
morre, não sabiam que ela é a última (vem depois de todas) e por isso não é 
possível sanar nem com todo o poder que tenham… 
 
Tal como no seu processo, embora a verdade ideológica manipuladora das minutas 
nazis o faça parecer, em todos os meus processos nunca há contraditório, apenas a 
sua aparência (os meus processos são trocados em um grupo de odiosos partidários 
e por interessados directos, desde o autor até ao comparticipante como mãos 
invisíveis, e fui e sou actualmente vitima de penhoras falsas  e de impostos forjados, 
ou seja impostos e penhoras inexistentes, e ninguém fez nada para minha defesa, 
até hoje, isto para conseguir o suicídio através da insustentabilidade total, uma vez 
que as outras tentativas falharam (509-00.6TASXL, 1348/04.0TASXL, 
1966/12.3TASXL, 583/01.8TASXL, 312/02.9TASXL, 2139/05.7PBSTB, 15/05PFBRR, 
etc.). 
 
No processo 312/02.9TASXL, o escrivão Carlos Prates e Isabel Doutel Dias criaram 
uma penhora falsa as tais penhoras inexistentes, e mandaram-me prender para 
depois cobrar à minha irmã sob coacção de prisão 1.200,00, para isso assinaram as 
decisões judiciais como juízes e através da Câmara do Seixal pagaram à PSP da Torre 
da Marinha e à GNR de Paio Pires os serviços extra da conspiração (ponto). 
 
Esta organização africana ou NN vale-se de atrocidades em que ninguém acredita, 
tal como os nazis dos anos 30/40, mas eu tenho a prova documental do nazismo 
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negro, nomeadamente assinatura pelo próprio punho da juíza e depois o nome da 
juíza com assinatura falsa, tudo preparado por advogados e por escrivães a quem 
são encomendadas as acções através dos sindicatos dos juízes e dos oficiais de 
justiça. 
 
Ainda hoje estou parado, sem nada fazer (há 23 anos), não posso trabalhar, nem 
estudar e nem apresentar queixas e nem a revisão dos processos nos tribunais de 1ª 
Instancia, porque a perseguição é o próprio Estado Sombra, e não o Estado eleito na 
totalidade, apenas a parte que usa o exercício de funções como fé-pública de má-fé 
e em coligação externa (estado sombra, ditadura ou ausência de estado de direito 
não generalizado mas numa graduação ascendente e o território como campo de 
concentração em liberdade). 
 
Saiba, Rui Pinto, que a corrupção nos tribunais é inesgotável, porque é induzida à 
despesa pública das Câmaras Municipais e tesouraria das Empresas… 
 
A CM Seixal investe mais na corrupção e no terrorismo do que em toda a 
população. Só a Câmara Municipal do Seixal investe milhões anualmente em 
desvios de fundos através de entidades e actividades sombra para financiar bens 
pessoais e a luxúria, verbas desviadas por verdades-ideológicas e normas-
ideológicas com o fim de simular erro, negligência ou desconhecimento, e a fim de 
evitar processo-crime, ora veja só: https://www.dn.pt/portugal/sul/autarca-do-pcp-
pode-devolver-400-mil-euros-ao-estado-1356346.html...  
 
Portanto é o próprio Estado, embora numa parte, em face do sistema constitucional 
e do feudalismo medieval dos portadores da doença do esquerdismo. 
 
No Seixal não há um único serviço público, no sentido de que tudo é privado da 
mesma organização e depende das listas de pessoas de certos partidos políticos 
para ter ou não direitos. 
 
A PIDE desse partido instala-se imediatamente em todas as empresas e associações 
criadas através de um auditor de finanças camuflado (exemplo: Luís Miguel Fonseca 
Henriques). 
 
Até a DGES, do ensino superior, usa os jovens portugueses como escravos, pois ao 
fim de sete meses depois do início das aulas ainda não há decisão das bolsas de 
estudo, porque estas vão para as pessoas-sombra e os seus titulares legítimos têm 
de desistir dos estudos sob a capa de “abandono escolar”, o chavão usado para 
imputar a culpa aos alunos (ao Povo é imputado todo o crime determinado pela 
ditadura ou dinastia, só que em Portugal a dinastia é escondida e o Estado Eleito 
passa a ser teórico. 
 
A captura de escravos ou o maior número estudantes é induzida como verdade-
ideológica, porque a intenção é criar despesa pública fictícia e escravatura 
massivamente, fazendo crescer as outras duas raças mas do mesmo partido ou 
mesma verdade ideológica. 

https://www.dn.pt/portugal/sul/autarca-do-pcp-pode-devolver-400-mil-euros-ao-estado-1356346.html
https://www.dn.pt/portugal/sul/autarca-do-pcp-pode-devolver-400-mil-euros-ao-estado-1356346.html
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Os políticos da justiça querem sempre eliminar a educação, o ensino e as testemunhas 
porque ao ensinar se denuncia, e eles e a sua dinastia são os autores de todos os 
crimes e de toda a escravatura. 
 
As normas-ideologias são a forma de praticar crime no exercício de funções 
(embora o crime não seja o exercício de funções), e elas estão no meu e no seu 
processo, desde o inico, porque as minutas são iguais às dos meus processos… 
 
Mas é preciso descobri-las na primeira fase da verdade relativa e recorrer delas por 
choque judicial, senão será condenado pela certa… 
 
Não pode confiar em nada e nem em ninguém, pois só se pode aplicar o direito e 
não a lei, porque a confiança é inimiga da responsabilidade e nem o processo-penal 
se baseia em boas-fés mas sim na ilicitude dos factos com forma de crime e dolo ao 
mesmo tempo, e neste caso dos métodos proibidos de prova eles são irreais mas é 
preciso mostrar a verdade justa e não apenas a sua verdade. 
 
Sabe o que os juízes fazem… Olhe no processo 1348/04.0TASXL, fui preso sete anos 
depois da pena extinta, para isso usaram verdades-ideológicas como factos e 
nomas-ideológicas como leis, uma vez que não existe o regulamento da 
interpretação das normas penais, só existe a lei abstracta e por isso os magistrados 
sombra podem interpretar a lei como entendem e criar normas ideológicas. 
 
Tais processos são autocriados por advogados e falsos responsáveis processuais 
autonomeados (deriva do sindicalismo, ou seja da mobilidade e fé-pública que 
permitem criar as sombras), para além da colaboração de magistrados oficiais mas 
inverídicos, em suma processos trocados entre grupo de funcionários militantes de 
partido político e por isso a negação ao contraditório e revisão desses processos 
actualmente para continuar o roubo de entidade e de actividade profissional e 
associativa e proteger os seus autores e as formas de crime). 
 
Eu fui ameaçado de morte dentro do Tribunal de Almada e pelo advogado 
autonomeado no processo e que fazia todas as decisões judiciais e que é da família 
ou mesma dinastia que encomenda os processos a si mesma, ou seja pelo partido, 
através de injecção letal em hospital psiquiátrico com simulação de doença mental 
em relatório pericial encomendado (1966/12.3TASXL): “Na próxima vai para 
internamento compulsivo e não vai aguentar as injecções…”…. 
 
A prova testemunhal do próprio e a documental não é ilidível, daí a eliminação da 
pessoa que tem a prova directa… 
 
Esta organização africana ou nazismo-negro, de eliminação racial ideológica 
partidária para impor a sua raça foi instalado no Seixal (consultar os médicos 
psiquiátricos que me assistiram entre 2000 e 2019)… 
 
Ela é a mesma que, por intermédio da empresa Doyen, encomendou o processo 
contra si ao julgar que está protegida, mas sendo uma queixa não é crime, o que é 
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crime é a acusação e a pronúncia (crimes de denúncia caluniosa, por fundamentos 
com normas ideológicas). 
 
Neste caso trata-se da mesma entidade que financia a “mãe”, roubando as verbas 
destinadas aos Povo, nomeadamente os jovens, que aqui no Seixal não têm 
alternativas, para não avançar já com o branqueamento do produto de tais 
actividades pelo Futebol e pela “revessa justiça”, mencionada na peça medieval 
escrita em 2004 e que deu origem ao Novo Mapa Judiciário, involuntariamente 
conhecida pelo XIX Governo Constitucional. 
 
Tal entidade controla tudo à partida e toda a Justiça, não deixando alternativa, 
basta analisar os casos publicados em justice.leaks.org… 
 
No meu caso os Tribunais de Almada Seixal e Lisboa negam a revisão dos processos, 
e até já fizeram desaparecer alguns, porque a rede não me conseguiu eliminar e 
assim tiveram de fazer desaparecer os processos e nos que não podem fazer 
desaparecer estão a negar a revisão nos termos do artigo 449.º do CPP, através de 
ordens enviadas aos respectivos advogados defensores que são escolhidos e 
militantes políticos do tal partido nazi… Era suposto que o advogado não fosse a 
retaguarda do crime como os tribunais, pois disse a Polícia Judiciária, dois agentes 
divergentes, a mim mesmo e em 2004, por causa do processo 1348/04.0TASXL e ao 
ver as decisões judiciais que eu apresentei na Rua Gomes Freire, antiga sede: “Os 
tribunais são a retaguarda do crime… de certas pessoas… tenha cuidado… A culpa é 
do voto… tudo depende da política…”. 
 
É por isso que um tal partido, na margem-sul, o tal que coloca outro no poder 
através de atentados ali programados, manda matar os empresários e dirigentes 
associativos através de actos simulados (doença, rixa, acidente, suicídio, 
negligência, erro, etc.)…  
 
E muitas vezes é para roubar a entidade, como foi no meu caso por motivo 
partidário, a empresa, a associação, a fundação, etc... 
 
Aliás os envenenamentos ou gaseamento nazi à população são a forma mais usada, 
quer para eliminação gradual quer para roubar entidades de modo as colocar no 
regime nazi… 
 
Exemplo real: APIICIS, roubada numa sequência de factos separados entre 
entidades públicas para lavar todo o crime, através de Fátima Lopes (IPJ-Setúbal), a 
juiz Patrícia Lopes (Tribunal de Setúbal), o presidente da nova associação 
Maldonado Lopes (presidente daquela associação, para roubar as actividades da 
associação real que era o CIS-JuveCriativa) e o Cabo da GNR de Paio Pires que 
recebe as ordens dos tribunais fantasma, José Lopes (são quatro Lopes, o que 
prova o sistema de dinastia ou ditadura, o poder político distribuído para poder 
negar direitos através de assinatura e não da aplicação das normas de direito). 
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Eu fui preso em três processos-crime pagos por corrupção, encomendados entre a 
mesma organização, a dinastia africada que tomou partido através da mesma 
forma (a dinastia Costa, Santos, Silva), por exemplo repare que num daqueles 
processos a causa foram crimes da socialista Fátima Lopes, para eliminar as 
associações juvenis e substituí-las por outras. No caso a Juíza que me condenou no 
primeiro processo em prisão era Patrícia Lopes, o presidente da APIICIS (entidade 
escondida ou paralela), que veio a substituir a entidade da qual eu sou fundador 
(CIS-JuveCriativa Portugal), depois de me mandarem matar em 2000 e 2004, é o tal 
falso “engenheiro” Maldonado Lopes, e quem exa as ordens na GNR de Paio Pires é 
José Lopes (tudo em família ou grupo de famílias: Dinastia ou ditadura). 
 
Milhares de associações juvenis são agora entidades falsas, são políticas e para 
branqueamento da despesa pública e das representações e realizações terroristas 
por separação de poderes, dos tráficos e dos atentados ou actividades terroristas. 
Portugal é um roteiro terrorista, onde tudo é comprado, até o voto, como se a 
população fosse uma coisa privada dos governos sombra africanos de Angola, 
Moçambique e Guiné, supervisionados pela super-sombra. 
 
Por exemplo, no processo 120/05.5TASXL, requerimento de abertura de instrução, 
interposto pelo advogado Pedro Tojo em meu favor, pura e simplesmente 
desapareceu desde 2005 até hoje. 
 
… 
 
 
Ora, na minha posse tenho a prova documental, documentos oficiais mas falsos, 
de que são a mesma organização e não actos isolados de organizações 
divergentes, porque a sociedade é indivisível, e, neste caso, os apelidos são os 
mesmos, ou seja, de uma certa dinastia. 
 
Nos meus processos estão as mesmas pessoas, quer os responsáveis processuais e 
quer os mandantes da encomenda da queixa contra si efectuada. 
 
É preciso provar que o Rui Pinto não tinha alternativa como cidadão e daí as suas 
acções cujo autor é o próprio Estado e não o cidadão, a partir de 1996, pois é o 
Estado o agente determinante (artigo 26.º do Código Penal)… 
 
E não há dolo sem ilicitude e nem ilicitude sem actos injustificáveis e nem estes 
onde a ordem jurídica não seja considerada na sua totalidade (nº 1 e 2 do artigo 
31.º do Código Penal). 
 
Pelo que… Rui Pinto agiu sempre no exercício de um direito, nomeadamente o 
artigo 21.º da CRP e artigos 334.º a 340.º do CC… E artigo 34.º do CP. 
 
Até a tal alegada extorsão é uma imputação falsa ou sem fundamento legal, pois 
só seria possível com consentimento presumido do autor do crime (artigo 39.º do 
Código Penal), já que o autor é a Doyen, daí que foi acusado Rui Pinto para 
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esconder a prova e usar a falta de prova como acusação de extorsão (doença do 
esquerdismo) … Mas para provar a extorsão é preciso a prova de que a Doyen não 
é autora de crime, daí a astúcia do tribunal em o acusar para não fazer essa prova, 
quer enganar o arguido através da habitual manipulação do entendimento com 
trocadilhos confusos que solicitam respostas que só têm entrosamento lógico por 
várias normas do mesmo e de vários códigos, o que normalmente nenhum 
advogado consegue fazer e muito menos o arguido (nazismo, agnosticismo e 
comunismo puros tecnicamente e preparados na sombra fora do processo) … 
 
Já o Sr. Dr. Carlos Trincheiras Delca, Sesimbra 2012, Proc. Nº 217/12.5TASSB, me 
encomendou uma dissertação que, indirectamente, ao falso arguido voluntário que 
o estava a enganar, sobre “O Tempo, invariável ou não”, veio a despoletar a tese 
maior da humanidade “o que não é relativo não existe”, ou seja, o que é fora da 
relatividade é programado ou um erro de alguém (a mão invisível ou estado 
sombra) … Afinal todas as doenças e crimes têm uma origem e se desfasem com 
ideias simples na 1ª fase3 da verdade relativa, mas eles querem o contrário porque 
são os autores, mas como determinantes e nunca como executores como é óbvio. 
 
Aquela tese, por desconhecimento daquele Dr. Juiz, pessoa muito cuidada no 
exercício de funções, já se tinha iniciado em 1997, data em que desapareceu o 
correio dos fundos do CIS-JuveCriativa, e a partir de 2000 a investigação foi para 
dentro e fora dos estabelecimentos prisionais e fora e dentro dos tribunais, 
licitamente ou legitimamente, com conhecimento de algumas autoridades e de 
apenas alguns dos médicos psiquiatras assistentes, ou que foram vítimas de engano 
pelo falso arguido investigador… 
 
 
Destarte pelos mesmos motivos que o neste processo Rui Pinto foi assim também 
constituído, só por anomalia do entendimento que deu causa a prova inversa, 
devido à substituição do contraditório por verdades-ideológicas ou meias 
verdades… Teoria constante da obra geral "A Revolução das Letras, das Crises e dos 
Direitos", que inclui o "Código da Intuição Humana", "As Três Fases da Verdade 
Relativa", o "CRF" e "O Diagrama do Conhecimento, da Partição Económica e da 
História", códigos que deram causa ao Mapa Judiciário e à Factura Electrónica 
instalados pelo XIX Governo Constitucional - embora por conhecimento involuntário 
daqueles e por voluntariedade minha, tal como a sua Rui Pinto... 
 
 
 
Como pode o Rui Pinto justificar e provar ao mesmo tempo a legitimidade, a 
resistência, a acção directa, a boa-fé, os bons costumes e por dever, o valor social 
e económico e ausentar a culpa na alegada tentativa de extorsão? 
 
É muito fácil, porque tudo o que não é relativo não existe... 
 
Destarte basta comparar dois valores e o menor é a ilicitude e a culpa se for a 
primeira ilicitude ou a causa dos teus actos (autoria, artigo 26.º do CP – o agente 
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que determinou todos os factos, mesmo as ilicitudes seguintes em aproveitamento 
porque a sociedade é indivisível): O valor entre a causa que a empresa queixosa 
fundamenta em relação aos prejuízos para si mesma em comparação com os 
prejuízos da mesma empresa para nossa comunidade ou país ou região, 
socialmente e economicamente, e como exemplo de legalidade, igualdade, boa-fé, 
fim social e económico em relação aos teus actos (contraditório factual e legal). 
 
Até a verdade tem de ser justa, não basta alegá-la, pois cada um tem a sua verdade 
ideológica. Mas em sociedade é criminoso quem a usar para a conduta ilícita e 
dolosa (sem justificação de dever maior- domus iusti verum)… Causa objectiva e 
motivos pessoais derivados daquela. 
 
 
Na realidade certa, o Rui Pinto, ao ser acusado de conduta ilícita tão só, isso é 
falsidade do juiz Cláudia Pina, porque só pode ser acusada a conduta ilícita e ao 
mesmo tempo dolosa (a ilicitude é essencialmente a intenção de praticar o facto 
sem causas que a possam excluir, não apenas a ilicitude, porque a ordem jurídica 
se considera na sua totalidade e não por separação de nomas isoladas das suas 
correspondentes em falta) … 
 
É que só a conduta dolosa, ou seja depois de identificada a ilicitude através das 
causas da sua exclusão, está associada às formas do crime e não estas 
inicialmente à ilicitude (volume I de Simas Santos. Por isso é que, quando há 
causas de exclusão da ilicitude não se avalia o dolo nesses factos, só nos factos em 
que haja prova da ilicitude) … 
 
Cláudia Pina faz aliás parte de uma lista de falsificadores judiciais que enviei para 
o justiceleaks.org, porque no processo 1348/04.0TASXL participou na simulação 
da audiência de julgamento, e, com o juiz Manuel Soares, da Associação Sindical 
dos Juízes, falsificou a sentença do processo e até o período de suspensão da pena 
de prisão para mais tarde ser alargado constantemente, de forma a esta rede criar 
prisões sem sequencia ressuscitando processos findos. 
 
Imagine que a sentença considera provados os factos alegados e como não-
provados os factos provados, e com testemunhas e documentos (esquerdismo, ou 
seja a política de fazer tudo ao contrário do direito), e aplica um período de 
suspensão da pena divergente da pena aplicada na sentença, violando a lei 
59/2007, nº 5 do artigo 50.º, Código Penal, propositadamente para alargar o 
período de suspensão da pena de prisão, pois sabia que havia mais processos a 
decorrer posteriormente, de modo a poder incluir todos eles naquele período 
inventado como norma ideológica. 
 
Mais tarde, em 2016, aparece uma decisão judicial vinda do nada e falsa, onde 
também do nada surge como data de transito em julgado da sentença o dia 23 de 
Março de 2012 (é exactamente como o tal manifesto que começa com uma 
alegação e acaba com fundamentos derivados de uma ideia ou verdade 
ideológica). 
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Ora, se a sentença tinha sido depositada na secretaria e carimbada em 15 de 
Fevereiro de 2008, a pena decretada na sentença era de dois anos, suspensa na 
sua execução por três anos (ilegalidade provada)… Como é que o período de 
suspensão da mesma pena vai até 23 de Março de 2012, se só podia ir até 6 de 
Março de 2010 e contando já com os 20 dias previstos para o recurso na lei 
daquela altura (Lei 48/2007 de 29/08, artigo 411.º, alínea b)? 
 
E como é que se a lei diz que a duração da suspensão tem duração igual à da pena 
de prisão determinada na sentença e a contar do trânsito em julgado da decisão, 
aparece na sentença um ano a mais (3 anos) do que a pena decretada na sentença 
(Lei n.º 59/2007, de 04 de Setembro)? 
 
Ora os falsificadores judiciais, sabendo que os cidadãos nada sabem sobre as 
normas penais, basta nomear advogado da sua rede para que através do 
abandono de funções ou astucia e simulação na defesa usar a ignorância para 
acusar e condenar. 
 
Mas precisamente neste caso o arguido já estava a ver tudo de cima e no início 
trocou as voltas aos falsificadores judiciais profissionais, só não conseguiu evitar a 
prisão ilegal porque com a nova decisão judicial que veio do nada, depois de seis 
anos da pena extinta, pois não tinha defensor em nenhum dos dois processos (os 
advogados só estão presentes e nada agem, para assegurar as condenações e um 
deles era auto nomeado). 
 
Ainda hoje estou à espera de sair da pobreza e escravatura através de um tribunal 
e de um defensor que aceitem fazer a revisão do processo, apenas negada por 
abuso de poder… Porque foram 19 anos de perseguição partidária pelos tribunais, 
e por ódio político ou ideológico, como se a minha capacidades e actividade 
associativa tivessem que ser aplicadas a um determinado regime, quer para 
propaganda e quer para desvio de fundos a reverter para membros e partido. 
 
Esta é a ordem jurídica:  
1. Avaliação da ilicitude através dos motivos de cada parte, nomeadamente quem 

praticou a primeira ilicitude no acontecimento relativo, relação ou processo 

(verificados todos os direitos) +> 2. Quais as formas de criar e de participar num 

crime dos actos ilícitos (autoria, cumplicidade e comparticipação) +> 3. Em que 

formas de crime e respectivos actos ilícitos já identificados existam o Dolo, ou a 
Negligência ou a Inimputabilidade. 

 
E porque o dolo, ou meios de culpa habituais, serve para identificar a conduta 
ilícita punível, para se considerar como crime, e por inerência as formas do crime, 
não serve pois para identificar condutas, uma vez que isso seria analogia por 
ausência de relatividade/indivisibilidade (não é o espaço que identifica o tempo 
mas o contrário, o tempo ou existências medíveis é que nos dão a noção de 
espaço - doença do esquerdismo ou do entendimento negativo). 
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Dessa forma ilegal o julgamento será a fase de inquérito, a sentença é a acusação 
e o recurso a sentença, já que a acusação é a descrição da queixa feita pelo MP, 
aliás a forma habitual de atraso para negar qualquer recurso uma vez que nas 
decisões judiciais há sempre factos e imputações novas sem contraditório, 
violando o nº 1 alínea b) do artigo 61.º do CPP… (imputa de ilicitude mas nem o 
arguido ainda respondeu antes à imputação a ser colocada na decisão judicial em 
contraditório e nem tal imputação está fundamentada legalmente pela ordem 
jurídica considerada no seu todo) … 
 
O regime sombra da corrupção e dos partidos, ou seja a Democracia Política em 
toca pela Democracia Popular, acusa sempre as vítimas, ao considerar que o 
funcionário é um dos seus deuses para acumulação de riqueza, o que prova a 
dinastia ou ditadura dos barões. 
 
Não é possível acusar o determinado e nem o lesado, pois uma falsa acusação é 
directamente um crime de denúncia caluniosa, aliás com intenção de experimentar 
a capacidade de alguém em provar a acusação, quando na verdade quem tem o 
dever de provar a culpa de outrem é o queixoso mas através da verdade justa 
iniciada no juiz de direito e não no juiz partidário, interesseiro, ignorante, mal 
qualificado, inexperiente ou até mercenário. 
 
 
. . . . . . . . . . . . 
 
Destarte, Sr. Rui Pinto, por isso eu me ofereço como sua testemunha ou perito, 
voluntariamente, para provar a autoria geral dos factos a si imputados e 
identificar os erros processuais que estão fora da 1ª fase da verdade relativa, ou 
dentro da doença do esquerdismo, doença que que detectei em 2004 quando, 
depois de sofrer o primeiro gaseamento comunista a fim de me roubar a 
actividade e a entidade criada, sem o saber, escrevi a peça medieval em visão da 
realidade futura, pelo princípio da verdade justa e para a identificar, peça que foi 
a inspiração ou origem do Mapa Judiciário instalado pelo XIX Governo 
Constitucional, e cuja intenção era sanar os tribunais feudais ou locais controlados 
pela ditadura local por estar longe do central e assim nunca as pessoas se podem 
defender uma vez que localmente são negados todos os direitos e também o 
direito ao recurso superior. 
 
Qualquer funcionário de qualquer repartição faz o que bem entende e a partir de 
ordens partidárias ou de corrupção, e por isso não há superior hierárquico e nem as 
repartições têm superiores administrativos e nem as administrações têm superiores 
governativos e nem estes têm governo e nem este tem Presidente da República, 
porque quem manda é um estado sombra da dinastia ou ditadura do NN (Nazismo 
Negro) que se distribui em todas as repartições por indianos e a africanos 
administrados na super-sombra chinesa: Costa, Santos, Silva, Soares, Lopes, 
Almeidas. 
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Não há tribunais e nem recursos superiores porque não há processo-penal e nem 
penal mas tão só verdades ideológicas por troca pelas leis. 
 
Numa experiencia directa com 23 anos de estudos sobre a causa da origem, na 1ª 
fase da verdade relativa, e perseguido pelos tribunais nazis de autoria africana e 
cumplicidade e comparticipação partidária com brancos e negros mas todos do 
agnosticismo… 
 
Munido da prova documental oficial, mas falsa, e assim não há ilegalidade, nem 
denúncia caluniosa e nem difamação e nem método proibido de prova ilicitamente 
obtida, sendo considerada a ordem jurídica na sua totalidade, nos termos das 
disposições legais aplicáveis (nº 1 do artigo 31.º do CP: Artigo 1.º alínea a) do 
Código de Processo Penal, artigos 334.º a 336.º do Código Civil, artigo 542.º do CPC, 
artigos 10.º a 20., 13.º a 15.º, 21.º a 30.º e 31.º a 39.º, todos do Código Penal), 
artigo 21.º da CRP em oposição, por dever maior ou direito, ao artigo 32.º que 
assim fica anulado, uma vez que praticar um crime ou usar método proibido de 
prova só é ilícito quando não há um dever maior ou direito. 
 
Não se esqueça que a ilicitude não é violar a lei… 
 
É preciso provar quem é que agrediu a lei em primeiro lugar, se foi o arguido ou 
outrem, ou seja quem é ou se há um autor político ou se apenas há o autor civil 
porque a sociedade é indivisível… 
 
Uma vez que nos atentados há sempre um autor político sombra (terrorista), por 
exemplo nos atentados para capturar votos antes das eleições e quando o poder é 
detido por outrem ou quando a intenção é iludir a culpa em favor de uma 
imputação racista (NN - nazismo negro). 
 
Porque a data mais antiga associada ao facto ilícito é que torna o facto com a 
qualidade de crime por dolo e por isso eventualmente punível, e por isso 
fundamentando quer a constituição de arguido, quer a acusação e quer a 
pronúncia. 
 
 
Em suma é preciso desmantelar todas as verdades-ideológicas e todas as normas-
ideológicas. 
 
A acusação não pode ser o tratamento da queixa, a pronúncia não pode ser a 
imputação de factos sem resposta antecipada do arguido para que tal apareça na 
decisão (falta de contraditório factual e/ou legislativo), e o julgamento vai ser o 
inquérito, e a condenação a constituição de arguido, forma habitual dos processos 
em Portugal por verdades-ideológicas. 
 
Eu posso provar que a ideia de separar a sociedade por partidos permite a 
eliminação de uma raça identificada por um ou mais partidos políticos por outra 



15 

 

raça que inclui outros estereótipos ou outros partidos em oposição, sem prova do 
nazismo mas até eu descobrir como. 
 
Você só pode ser acusado ou pronunciado em contraditório que mostre a falta de 
racionalidade factual do seu lado perante a realidade normativa. 
 
Em suma eu provarei que o Rui Pinto não violou a lei oficial da Republica 
Portuguesa, mas sim as leis ideológicas dessa tal organização ou Estado Sombra 
portadora da doença do esquerdismo (os nazis ou agnósticos e o nazismo negro). 
 
 
Perguntas? 
Será que o Tribunal me vai acusar por ter investigado os tribunais e publicado a lista 
de falsificadores judiciais com a prova documental das falsificações, devido à 
constante denegação de justiça, e por fazer-me arguido de propósito para criar os 
mapas psiquiátricos e assim descobrir como o regime sombra actua, inicialmente 
para me poder esconder e descobrir como me defender, logo a partir daquele aviso 
da Polícia Judiciária de que os tribunais são a retaguarda do crime, e alegadamente 
acusado por conduta ilícita mas sem apresentar como fundamentos as causas de 
exclusão da ilicitude e da culpa, só por ilicitude separada da restante ordem jurídica 
(não considerando pois a ordem jurídica na sua totalidade)? 
 
O que não é relativo só pode existir naturalmente, só por acção e omissão ou por 
todos? 
 
Não será o espaço o paradoxo do tempo e por isso é que tudo se descobre, já que 
para criar coisas é preciso ter espaços? 
 
Então todo o problema difícil não é afinal fácil de resolver? 
 
No ano 500 não era possível criar uma asa delta para o homem voar? 
 
Porque é que há pessoas que tornam difícil o que é fácil? 
 
Então a verdade justa não é a última, porque a melhor arma é o saber do Povo 
(Povo informado jamais será escravizado)? 
 
 
 

Biografia: 
1. Volumes de Simas Santos, Código Penal Anotado. 
2. Obras derivada de investigação por falso arguido durante 19 anos: A 

Revolução das Letras, das Crises e dos Direitos (Temas ou Volumes: 
Orutuf Lagutrop - Mapa Judiciário; O Diagrama do Conhecimento da 
Partição Económica e da História; A Factura Electrónica; A Invariabilidade 
Inversa e Relativa; O Código da Intuição; O Código da Vida; A Primeira 
Fase da Verdade Relativa; A Relação Espaço/Inexistência com  
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