
REPUBLTCA DEMocRÁrr." lBt DE SÃO TOME E PRINCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

EnceÍramento da fase de Instrução Preparatória do Processo n.o

767 12022,1.a Secção do DIÂP.

Arquivâmento por Extinção de Procedimento Criminal

Na sequência da factualidade pela qual de seguida se deduz a competente

acusação pelos crimes de Alteração Violenta do Estado de Direito, Homicídio

Qualificado na forma tentada, Ofensas Corporais com Dolo de Perigo, Sequestro,

Detenfo e Uso de Armas Proibidas, um crime de detenção e uso de armas proibidas

viriam a falecer suspeitos da prática dos crimes em causa.

Como resulta dos certiflcados de óbito constantes a fls. 1202 a 1209, os

SUSPE|IOS ARLÉCIO COSTA, GONÇALO EVARISTO, EZEQUIEL AFONSO E ]ULLAITT

SILVA faleceram em 25 de novembro de 2022.

Tais moÉet considerando as circunstâncias em que as mesmas

ocorreÍam viriam a dar origem ao Processo n.o 76812O22, no qual se

encontram a ser ultimadas as últimas diligências de investigação Para que

seja deduzido igualmente o competente despacho final.

Determina o artigo 722.0 do Codigo Penal que a morte do agente extingue

tanto o procedimento criminal como a pena ou medida de segurança.

Pelo que se determina o arquivamento dos autos, Por

inadmissibilidade legal do pÍocedimento, nos termos do aÊigo 273'o, n.o 1

do Código de Processo Penal.

,{+
D6pacho de tnceíamento da lnetruÍâo P.ep.ratóíiâ 767122 - r r ee(çao OIAP dê São Iomé ê Pínc'pe :'r-\

i1



REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Arquivamento por Falta de Indícios Suficientes

Objeto da Instrução Preparatória

Iniciou-se o presente processo com o auto de notícia lavrado pela Polícia

Judiciária e relatório preliminar de inquérito exarado pelo EM das FA da RDSTP,

reportando a entrêga sob detenção e com guia de marcha dos civls e militares

ADMÍLSON SEVERIANO, ANGELÍCIO CARLOS, BRUNO AFONSO, CRUIFF dA

CONCEIçÃO, DALTON MIRANDÀ DELFIM dAS NEVES, EMERSON dA COST&

FRANCISCO FILIPE, FREDSSOil MANAGEM, 
'AÍLSON 

dA MATA, JAMÍLSON

TAVARES, 
'OSÉ 

MAIA, NELCISO PONTES, ODILEY ALMEIDA, RIVALDO dAS

NEVES, SILVINO PINA e STEPHANE SANTIAGO por parte daquela ultima

instituição, porquanto se indiciava que os mesmos tivessem tido intervenÉo nos factos

no Quartel do Morro, sito nesta cidade de São Tomé, no hiato compreendido entre as

23:OO horas e as 24:00 horas de 24 para 25 de novembro de 2022, decorrentes da

invasão e tentativa de tomada pela força das vertentes Instalações Militares, mediante

a privação da liberdade e a sujeiÉo, do, então, Oficial-Dia. Tenente - MARCELO da

GRAÇA, a múltiplas agressões, e com recurso a armas, entre as quais armas de uso

exclusivo militar. e disparos na direção de vários militares, pelo menos em número de

Da Qualiftcação Jurídica

Os factos supra descritos, em abstrato considerados, poderiam, prima facie,

indiciar a prática pelos arguidos de um crime de Alteração Violenta do Estado de
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Direito, p.p. pelo artigo 391.o, n.o1 e 2 do Código Penal, sete crime de Homicídio

Qualificado na forma têntada, p.p. pelo artigo 130.0, n.ol e 2, als. e), g), h) e k) e

22.o do Código Penal, um crime de sequestÍo agravado, p.p. pelo artigo 158.0.

n.o1 e 2, als. b), g) e n.o3 do Código Penal, e de um crime de detenção e uso de

armas proibidas, p. p. pelo artigo 397.0, n.o1, 2 e 3 do Código Penal, e um crime

de ofensas corporais com dolo de perigo, p.p. pelo artigo 143.0. n.o1, 2 e 3 do

Código Penal,

Importa considerar neste capítulo em concreto, a atuação dos

arguidos RMLDO DAS Í{EVES, EMERSON DA COSTA, CRUIFF DA

CONCEIçÃO, DELFIM DAS NEVES, FREDSON ATMEIDA' JOSÉ DE SOUSA

PoilTES e SILVINO MEI{DES DE PINA, para além daqueles dos quais se

deduz a acusação, para aferir da existência de indícios suficientes, da prática

de crimes pelos quais inicialmente foram indiciados.

Das Provas Proibidas

A Polícia Judiciária elaborou o auto de notkia que dá origem à presente

instrução preparatória, recebendo sob detenção os arguidos acima mencionados bem

como relatório preliminar de inquérito exarado pelo EM das FA da RDSTP.

Desse relatório consta que os arguidos logo prestaram declarações,

nomeadamente que:

O arguido BRUÍ{O AFONSO (civil) referiu que efetivamente fazia parte do

Grupo que pretendiam assaltar o Quartel-general e a três meses antes das eleições foi

convidado pelo Arlécio para uma reunião com Delfim das Neves, que tinha como
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Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trâbalho)

objetivo tomar o Quartel. recebendo 50 mil dólares na fase inicial e no final da

opera$o 200 mil dólares. Maís terá declarado que sabia que Delfim das Neves iria

transportar as armas para o país dentro de sacos de arroz. E ainda que soube das

exigências do mesmo em conhecer os operacionais selecionados para a operação como

condição de desbloqueio da verba, o que não foi aceite por Arlécio.

O arguido JAMÍLSON TAVARES (2.o cabo190/21) referiu que efetivamente

fazía parte do Grupo que pretendiam assaltar o Quartel-general e que já pertencia ao

grupo há mais de seis (6) meses, a convite de Jamilson da Mata (cabo 215), que

esteve presente em reuniões no dia 23 de setembro, 16 de novembro de 2022, onde

estiveram presentes outros arguidos, como o Isaac e o Arlécio, lamilson e Dalton

(soldado 22). Acrescentou que em reuniões Arlécio Costa referia a palavra "Chefe

Delfim Neves", como sendo o mobilizador dos militares do Quartel para a missão sob

promese de ficarem todos bem e pagamento 3 (três) dias após a ação, no valor de 50

mil euros, que iriam resgatar ao Banco Central num assalto.

Por seu turno, o arguido DALTON MIRANDA (soldado 22121) também

confirmou que efetivamente fazia parte do Grupo que pretendiam assaltar o Quartel-

general e que esteve presente em 3 reuniões em casa do Arlécio, onde se definiram

nomes de código e a forma de execução do Golpe de Estado. Acrescentou que após a

tomada do Quartel, iriam capturar o Presidente da República, o 1" Ministro, o Vice

Chefe de Estado Maior e o Comandante do Exército.

Também o arguido ANGELÍCIo CARLos (2.ocabo 272121) terá prestado

declarações no sentido de que efetivamente fazla parte do Grupo que pretendiam

assaltar o Quartel-general, e que tinha participado numa reunião com lailson da Mata

e Janilson Tavares, onde lhe deram conhecimento do Golpe de Estado e o grupo tinha
/)

W
/

Deroácho de Encêrramentod.lnsÍução Pr€piíâtórlô 767122 - r I ecçào OlÂP de 5ão Ioóé e Píncrpê 4/ro5 N-

Vr^



REPUBLICA DEMOCRÁTI." IHÍ DI] SÃO TOME E PRÍNC

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

um Chefe que já tinha feito isto antes, que, é o mobilizador dos militares do Quartel,

tendo como amigo Silvino Pina, e ainda que o plano era após a tomada do Quartel,

iriam capturar o Presidente da República, o lo Ministro, o Vice-Chefe de Estado Maíor e

o Comandante do Exército.

O arguido rAILSON DA MATA (2.ocabo 215/21) declarou que efetivamente

fazia paÍte do Grupo que pretendiam assâltar o Quartel-general, que era o principal elo

de ligação dos militares com o Chefe do Grupo, tendo como principal amigo o Isaac.

Mais referiu que o plano era para ter sido executado dia 12.09.22 com o objetivo de

antecipar a tomada de posso do novo Governo.

Quanto a rosÉ PONTES MAIA (civil) declarou que foi contactado pelo Arlécio

para fazer um trabalho, trabalho este que consistia num Golpe de Estado. Mais referiu

que na reunião do dia 26 de Setembro em casa de Arlécio Costa ficou a conhecer o

Isaac, e foi-lhe solicitado para arranjar pessoas para trabalho. Mais tarde o Arlécio ter-

lhe-á dado conta que se tratava do assalto ao QuaÍtel e do Golpe de Estado. Que, no

dia 24 de novembro foi contactado por Isaac para levar os cinco elementos do grupo

que o Arlécio lhe tinha pedido para arranjar, uma vez que a missão estava agendado

para aquela data, mas não foi. Acrescentou ainda que o Arlécio Costa falou em ganhar

muito dinheiro em dólares e que lhe tinha sido dito que o Delfim Neves (Obama) é

quem encomendou o serviço (Assalto ao Quartel e Golpe de Estado).

Interrogado naquele momento SILVINO PIÍ{A (3.osargento) referiu que foi

contatado pelo Isaac para fazer o assalto ao Quartel com promessa de 500 à 700,

além da promessa de receber o valor e levar sua família para Poftugal com casa e tudo

pago.
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Procuradoria da República
(Unidade - Discaplina - Trabalho)

Que depois de ter sido contactado pelo Isaac falou com o 10 Sargento Aykemss

Danquá e Abidalá dos Santos, que o orientou a falar ao Comandante do Exército.

Acrescentou que participou numa reunião com o "Boss" (Arlecio Costa) no quintal de

Bruno em Uba Cabra, que lhe perguntou quantas armas existem no armamento de

Artilharia, tendo dito que são 25 armas AK 47 de serviço diário e mais 120 AK 47 no

armamento. Após o encontro em Uba Cabra, veio e informou o Tenente Coronel

Virgílio Sousa Pontes. Numa reunião em casa de Arlécio Costa, sito em Quilombo, este

pediuihe detalhes de como entrar no Quartel do Morro, tendo o mesmo cedido essa

informação. Após a terceira reunião encontrou-se com o então Coronel Olinto Paquete

em casa do então Major Virgílio Sousa Pontes, onde deu a conhecer aos mesmos

detalhes da reunião, e a ele foi pedido para continuar e inteirar-se melhor da situação

que estaria garantida a sua segurança e da sua família.

Foi ainda nessa mesma altura interrogado ODILEY ALIIIEIDA, o qual referiu

que no dia do Assalto ao Quartel estava de trabalho como Cabo da Guarda. Esclareceu

que efetivamente foi interpelado pelo Jamílson Tavares, integrante do grupo, por volta

das 18 horas do dia 24.11.22 para reunião no armamento de artilharia com demaas

integrantes, onde lhe convenceram a entregar a chave de Portão Norte para permitir a

entrada dos civis no Quartel, tendo este dito que iria pensar e voltou à Praça da

Guarda. Acrescentou que às 19 horas do mesmo dia 24.77.22 voltou a ser abordado

sobre a chave do Portão Norte porDalton Miranda, tendo entregue a chave a este.

Acrescentou ainda que lhe foi prometido pelos Cabos "Didi", "Cabelelé" e "zi" que iria

ganhar muito dinheiro dois dias depois.

Interrogado ADMILSOÍ{ DA COSTA esclareceu que fazia parte do grupo que

fez o fusalto ao Quaftel, e que após as eleições de 2022 participou numa reunião com
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Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

os demais membros do grupo. Que no dia da execução ao "Assalto ao Quartel" a

missão era abrir o Portão Norte, e fê-lo às 22H00 horas. Esclareceu que foi acordado

que caso houvesse reafo dos militares era para matar. Acrescentou ainda que o plano

visava também prender o Comandante do Exército, o Presidente da República e

demais pessoas com responsabilidades no país, bem como queimar a Bomba de

Combustível, assaltar a Marinha e outras forgs.

Quanto ao interrogado STEPHANE SANTIAGO declarou o mesmo que que

fazia parte do grupo que fez o Assalto ao Quartel, e que foi convidado com o objetivo

de se apoderar de armas e arranjar mais homens. Acrescentou que a sua missão era

conduzir os insurgentes ao armamento de artilharia e posteriormente controlar a

equipa de serviço. E que o fez de plena consciência, pois iria receber muito dinheiro.

Foi igualmente interrogado E!,IERSON DOS RAiIOS tendo o mesmo

declarado que fazia parte do grupo que fez o Assalto ao Quartel, que foi convidado

para participar pelos Cabos lailson Mata, Jamilson Tavares e Angelicio, e que no dia foi

informado pelos mesmos que o golpe ia ser nesse dia.

Quanto ao interrogado NELCISO PONTES referiu o mesmo nessa altura que

fazia parte do grupo que fez o Assalto ao Quartel, tendo sido convidado pelo Jailson

Mata à duas semanas atrás para participar de um grupo que entraria no Quartel o

Mouro e se apoderariam das armas, capturariam o Oficial de Dia. Que entregou a sua

arma ao Isaac. que já se encontrava fardado militarmente com o disfarce sendo

conduzido para interior do Quaftel na companhia Jailson Mata visando assalto que se

efetivou. Que a ação culmanaria com a libertação do Sargento Chivo na Cadeia de

Instrução Militar. Que lhe foi prometido como contrapartida 200 mil dólares.
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Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Foi ainda interrogado RfVALDO DAS NEVES que declarou que fazia parte do

grupo que fez o Assalto ao Quartel, tendo sido contactado por Dalton Miranda para

participar na ação. No dia do Assalto enquanto fazia volta ao Quartel na companhia do

Soldado Dalton viu o grupo dos meliantes civis chegar numa carinha de cor branca, e

posteriormente entregou a sua arma de serviço a um dos membros do grupo.

Estas declarações preliminares foram pÍestadas imediatamente após a

detenção dos interrogados.

Das diligências realizadas r€sultou que estes arguidos apenas

prestaram declarações na sequência de violentas agressões que conduziram

à abertura da instrução preparatória 76a12O22.

E de se referir que, quer a Constituição da República de São Tome e Príncipe

quer o Código Processo Penal proíbem determinadas provas.

A Constituição da República de São Tomé e Príncipe considera invioláveis tanto

a vida humana como a integridade moral e frsica das pessoas (artigos 22.o e 23.o da

CRSTP), acrescentando que ninguém pode ser submetido a tortura, nem tratos ou

penas cruéis, desumanas ou degradantes.

De igual forma a Constituição da República Democrática de São Tomé e

PrÍncipe, determina no seu artigo 40o no 6 que: "5âo nulas todas as provas obtidas

mediante tortura, coação, ofensa da integridade Ísica ou moral da pessoa, abusiva

intromissão na vida privada, no domicíliq na correspondência ou nas

telecomunicdúes. "

Com referência a provas proibidas, o Codigo Processo Penal harmoniza no seu

aftigo 198.0 que "São admissíveis as provas que não forem proibidas por lei."

\ r)
V
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Procuradoria da República
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E ainda, nos termos do artigo 199.0 do CPP, estabelece os métodos proibidos

de prova, dos quais determina que são nulas as provas obtidas mediante tortura.

coa$o ou, em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas, e mesmo que

com o consentimento delas,

Destarte se conclui que estas declarações prêstadas pelos arguidos no

QuaÊel de Morro logo após a detenção, sob tortura, violência, não poderão

te\ como não terão, qualquer valoração na análise da prova e

designadamente que conduza a uma acusação, por se tratar de prova

proibida.

Conforme resulta dos autos, os referidos arguidos foram encamlnhados à

Polícia Judiciária e logo de seguida, de forma imediata, ao Tribunal/Juízo de Instrução

Criminal para o primeiro interrogatório conforme fls. 171 dos autos.

Durante o primeiro intenogatório, perante o Mmo Juiz de Instrução Criminal e

dos Magistrados do Ministério Publico, bem como na presença dos Ilustres Defensores

dos arguidos, constatou-se a confissão por paÍtes dos arguidos de forma livre e

voluntária.

Quanto a este último aspeto, é de grande relevância o Acórdão do Tribunal

Constitucional (português) n.o 198/2004. Nele, o tribunal considerou que estava em

causa o aproveitamento de prova traduzida em confissão, ou num sentido mais amplo

em declarações relevantes dos próprios arguidos. A confissão funclona como

verdadeiro paradigma de uma prova subsequente autónoma, concretamente por

decorrer de um ato de vontade - de uma decisão de agir de determinada forma e que

se encontra assistido por advogado. Trata-se, obviamente, de um absurdo. quando,
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sublinha-se de novo, era o próprio recorrente que desde muito antes defendia

veementemente a ilegalidade dessas escutasl.

Esta decisão assenta em argumentaÇo (nele exposta) que é aplicável ao

presente caso e situação.

Pelo exposto, as confissões feitas p€los arguido§ de forma livre e

voluntária, perante Juiz e na pnesença quer do Ministério Público quer do

seu Defensor, não são de modo alguma afetadas na sua validade pela

tortura/violência a que esses arguidos foram submetidos por militares, o

mesmo sucedendo com as declarações feitas perante o Ministério Público e a

Polícia Judiciária.

Das diligências de Investigação

Foram realizadas pela Polícia Judiciária todas as diligências com vista a apurar,

identificar e definir a participação de cada um dos indivíduos que de alguma forma

poderiam ter responsabilidade criminal na factualidade em apreço, seja com

intervenção direta ou de forma indireta. E foram juntos aos autos outros tantos

elementos de prova. designadamente e a que mais releva:

. o auto de apreensão de objetos entregues pela Polícia Militar (PM)

juntamente com os civis e militares detidos na sequência dos acontecimentos que

originaram a presente InstruÉo Preparatória,

. o auto de diligência externa e relatório de exame Pericial (REP) exarado

pelo Laboratório de Polícia Científica (LPC) da Pl, documentando o reconhecimento e

inspeção preliminares das Instalações do Quartel do Morro,

I https://www.tribunalconstitucional.ptltclacordaos/20040198.htm1

)
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Procuradoria da República
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. Auto de Apreensão do Veículo Automóvel de marca MITSUBISHI com a

matrícula STP-62-49Q, utilizado pelos suspeitos,

. Auto de diligência externa e autos de busca e apreensão às residências dos

falecidos GoNçALo EVARISTO BONFIM, ARLÉCIO ALEXANDRINA da cosTA, JULLAIT

CoNCEIÉO CARNEIRO da SILVA bem como o auto de apreensão de carta de

despedida manuscrita por este último,

. Auto de busca e apreensão à residência do arguído DELFIM SANTIAGO das

NEVES,

. Perícia de avaliaÉo do dano corporal ao Tenente MARCELO NETO da

GRAÇA e tomada das suas declarações na qualidade de testemunha e ofendido,

. Inspeção judiciária complementar às Instalações do Quartel do Morro e

auto de apreensão de elementos probatórios recolhidos nessa inspeção judiciária

complementar,

. ExtraÉo de dados forenses dos equipamentos telefónicos pertencentes aos

arguidos,

. Exame direto dos equipamentos telefónicos que se lograram apreender,

. InformaÉo exarada por Sua Excelência. o Ministro das Infraestruturas,

Recursos Naturais e Meio Ambiente da RDSTP, respeitante a contratos de concessão

provisoria de terrenos do Estado para construção,

. Certidões de ConstituiÉo das Pessoas Coletivas,

. Exame Pericial pelo LPC sobre a comparafo do perfil de ADN do Tenente

MARCELO NETO da GRAÇ4,

v/t
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Procuradoria da República
(Unidade - Dasciplina - Trabalho)

. Auto de análise da documentação encontrada e apreendida em buscas às

residências dos arguidos DELFIM SANTIAGO das NEVES, ARLÉCIO ALDGNDRINA da

COSTA

. CD-ROM disponibilizado pela CST,

. Auto de Diligência alusivo à deteção de SMS rececionados pela testemunha

MAYSA MARIA PEREIRA dA SILVA,

. Auto de análise da documentação bancária respeitante a contas

(Co)Tituladas por intervenientes,

. Informação disponibilizada pela UNITEL,

. Cópias de oírclos remetidos ao falecido ARLÉcIo ALEXANDRINA da cosTA,

na qualidade de representante do Falcon Group, Ld.a (NIF 327549), e, ao Sr. MÉ-

CHINHÔ da COSTA ALEGRE, na qualidade de Gerente do CNN - Clube Nacional de

Negócios Unipessoal, 16.a (NIF 517392251), e dos pedidos de informação que lhe

tinham sido direcionados,

. Auto de análise dos dados forenses extraídos do telemóvel do arguido

BRUNO dOS SANTOS UMA AFONSO, JOSÉ dC SOUSA PONTES MAIA, ODILEY

FERREIRA dA CRUZ ALMEIDA, DELFIM SANTIAGO dAS NEVES, JAÍLSON dE SOUSA

LUÍS da MATA, ARLÉCIO ALEXANDRINA da COSTA documentados em Re|atório de

Exame Pericial,

. InformaÉo disponibilizada pela CST e CD-ROM disponibilizado pela CST,

. InformaÉo disponibilízada pela UNITEL,

. Auto de análise dos dados forenses extraídos de Pen-Drive do arguido

DELFIM SANTIAGO das NEVES,

)
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. Auto de análise de documentação pertencente ao falecido ARLECIO

ALEXANDRINA dA COSTA,

. Informação de análise e correlação das declarações prestadas pelo Ex-

CEMFA - Brigadeiro-General OLINTO PAQUETE pelo 3.o Sargento de Artilharia -

SILVINO MENDES,

. Auto de análise dos dados forenses extraídos do telemóvel do falecido

GONÇALO EVARISTO BONFIM,

. Autos de apreensão e de exame direto do telemóvel utilizado pelo falecido

JULAITT dA CONCEIÇÃO CARNEIRO dA SILVA,

. Informafro exarada pelo BGFI Bank STP, S.4.,

Tais etementos de prova foram ainda correlacionados com as várías

testemunhas que foram sendo inquiridas ao longo de toda a investigação.

Na data em que foram detidos e apresentados a primeiro interrogatório os

arguidos melhor identificados nos autos, os mesmos prestaram declarações perante a

Juiz do processo, e já assistidos por Defensores ou Mandatários.

Mais tarde alguns dos arguidos voltaram a ser interrogados pela Polícia

Judiciária. sempre na presença dos seus Defensores, pelo que tais declarações serão

naturalmente tomadas em conta nas conclusões a retirar.

De igual forma procedeu-se a clnstituição na qualidade de arguido e

interrogatorio dos arguidos:

CRUIFF vAz da CONCEIçÃO, o qual declarou que não tem conhecimento

dos factos, que o Isaque era como se fosse um menino da família, que o Isaque pediu-

lhe carinha para fazer alguns serviços para sua mãe, que a caranha teve problemas e
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estava na Trindade com o bate chapa, que a carinha foi utilizada sem o seu

consentimento (cf. folhas 192 e ss.).

DELEIM DAS NEVES, o qual prestou igualmente declarações onde afirmou

que não tem conhecimento dos factos, que já falou com o Senhor Arlécio sobre apenas

dois assuntos, entre eles a questão de terreno e a questão da campanha, que nunca

esteve com o senhor Arlécio na viatura de marca Cherock, que nunca parou seu carro

em paralelo com o do Arlecio (cf. folhas 231 e ss.).

FREDSSON ALMEIDA LIMA MANAGEM, Soldado de Artilharia n.o 179122,

que declarou perante a Mma. Juiz que estava no quartel no dia dos acontecimentos,

mas não sabia do plano da invasão ao quartel, quando eram 00:00 horas ouviu

tiroteios e viu o sargento Botica junto com o cabo força a irem ao posto, que não

avistou nenhuma carinha (cf. folhas 225 e ss.).

,osÉ de sousA PoNTEs MArA, o qual prestou declarações referindo que

não conhece as pessoas que invadiram o Quartel. que trabalhava com Senhor Arlecio

no seu restaurante em San Gabriel perto de Pirata, que deixou de trabalhar para

Senhor Arlecio já há um ano e poucos meses, que nunca reparou de alguma reunião

no quintal do mesmo, que quando foi para câsa o seu pai entrou em contacto com um

amigo militar Stoy Miller e o mesmo o convidou para o respondente ir ao Quartel a fim

de ai se apresentar.

SILVINO MENoES de PINA, 3.4 Sargento de Artilharia n.o 138/2, o qual

respondeu que foi procurado no ano passado por um individuo chamado Isaque que

conheceu através de um amigo, que o Isaque lhe disse que estava a fim de assaltar

Quartel, (...) que tem muito dinheiro em jogo, que foram a casa de Lucas, que

estavam na reunião Lucas, Isaque. Arlecio, e o respondente, que no dia seguinte
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informou ao sargento Akemisse da reunião e o mesmo disse pra o respondente ir ter

com o comandante, que dias depois informou ao Major Virgílio e Garrido, e Major

aconselhou a ir ao encontro para depois passar todas as informações, que o Arlecio

disse vocês tem que ganhar tempo porque há outros grupo que quer dar golpe de

Estado primeiro que nos, que informou ao Coronel Virgílio, que informou o Coronel

Virgílio e Paquete, que o Akimesse ligou dizendo que houve muita confusão no Quartel

e se não era sobre isso que o respondente havia falado consigo. que não sabia o que

estava a passar , que o oficial Dia ligou a falar do assunto, saiu com destino a Quartel (

cfr. A fls. 186 e ss.)

EMERSON DOS RAMOS FOilSECA DA COSTA declarou que estava no

quartel no dia dos acontecimentos, mas que não sabia da entrada dos civis no quartel,

que conhece o Cabo 215. mas que não conversaram sobre o assunto, que o tiroteio

estava fofte, acordou os outros militares também e aplacaram-se no corredor, uma vez

que não dava para sair. (cf.226 e 227 I volume)

O arguido RMLDO FERNANDES, declarou que estava de turno da guarita

no período das 18:00 às 20:00 horas que assim que saiu de turno foi dormir, que

quando eram as 00:00 horas e pouco, acordou por causa de barulho de tiros, que foi

detido porque também estava de serviço e porque é amigo de Cabo 215, mas que o

mesmo não o contou nada. (cf. 227 I volume).

Importa pois, aferir, se em face da prova produzida podemos concluir, ou não,

pela existência de indícios suficientes da prática, pelos arguidos acima mencionados,

dos crimes que lhes são imputados.

Ora, relativamente aos arguidos RMLDO DAS NEVES, EMERSON COSTA,

CRUIFF DA CONCEIçÃO, DELFIM DAS NEVES, FREDSON AIMEIDA, 
'OSÉ 

DE
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SOUSA PONTES E SILVII{O MENDES DE PINA que foram constituídos e

interrogados nestes autos por suspeitas do seu envolvimento na intervenÉo nos factos

no Quartel do Morro, sito nesta cidade de São Tomé, no hiato compreendido entre as

23:00 horas e as 24:00 horas de 24 pa'a 25 de novembro de 2022, decorrentes da

invasão e tentativa de tomada pela força das vertentes Instalações Militares, mediante

a privação da liberdade e a sujeição, do, então, Oficial-Dia. Tenente - MARCELO da

GRAÇA, a múltiplas agressões, e com recurso a armas, entre as quais armas de uso

exclusivo militar, e disparos na direção de vários militares, apenas temos a considerar

prova resultante de depoimento indireto e/ou pnovas meramente indiciárias'

A- Dêpoimento Indireto

Conforme se verifica nos autos do primeiro interrogatório no Tribunal, o

arguido Bruno Afonso, declarou que foi o Arlécio que tinha dito que foí o Delfim Neves

que ordenou ir ao quartel do Mouro (...), que o plano de Arlecio era para tomar quartel

e entregar ao Delfim Neves ( cf. A fls.179).

O referido depoimento. resulta, do que possivelmente o malogrado Arlecio

tinha dito ao arguido Bruno, no entanto confrontando com as provas tidas nos autos,

não foi possível apurar a veracidade de tais factos.

In casu, estamos perante um depoimento indireto, o qual consiste numa

comunicação de um facto de que o sujeito teve conhecimento por intermedio de uma

terceira pessoa.

Certo é que, esse depoimento indireto, prestado pelo arguido Bruno não pode

servir como meio de prova, porque a pessoa em causa, Arlécio Costa morreu, e não há

outro elemento de prova que possa sustentar as declarações do arguido.

içp
ls/
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Sobre esta matéria, no cãso em concreto, verifica-se que relativamente à

intervenção do aÍguado DelÍim das Nevês. sublinha-se. relativamente à sua alegada

intervenção nos factos ocorridos nos dias 24 e 25 de novembro de 2O22, apenas há a

considerar o que vários arguidos, nomeadamente em interrogatórios realizados na PJ

(não só Bruno) ouviram dizer quando mantiveram conversas com ARLÉCIO DA coSTA.

A alegada intervenÉo deste arguido, Delfim das Neves, nestes factos, não resulta

corroborada por qualquer dos demais elementos de prova, existindo contra o arguido

apenas depoimento indireto de vários outros arguidos que "ouviram dize/'.

Sobre o depoimento indirêto, dispõe o aÊigo 2O2'o do Código

ProcÉsso Pena! o seguinte:

"1. Se o depoimento resultar do que se ouviu dizer a pessoas determinadas, o juiz pode chamar estas a

depor. Se o não Íizer, o depoimento produzido não pode, naquela parte, servir como meio de prova, salvo

se a inquirição das pessoas indicadas não for possÍvel por morte, anomalia psíquica superveniente ou

rmpossibilidade de serem encontradas.

2. O disposto no número anterior aplica-se ao c2so em que o depoimento resultar da leitura de

documento da autoria de pessoa diversa da testemunha.

3. Não pode, em caso algum, servir como meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiveÍ

em condições de indicár a pessoa ou a fonte através das quais tomou conhecimento dos factos."

Pois, verificada os pressupostos do depoimento indireto, tido no Código Processo

Penal, não se pode ter a mesma como meio de prova para o caso em concreto.

De tudo o que é dito, conclui-se pela inexistência de indícios

suficientes de que Detfim das Neves tenha sido o autor moral ou o instigadol

dos crimes em investigação,

Quanto ao arguido cruyff vaz da Conceição, conforme as provas tidas nos

autos, mormente documentais e o esclarecimento do arguido em sede de
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interrogatório judicial, podemos constatar que o título de propriedade da carinha de

marca MITSUBISHI, de matrícula STP 62- 49 Q. a qual fez transportes dos suspeitos e

arguido ao Quartel do Morro no dia da factualidade em crise, pertence ao mesmo (cf.

365 II volume).

No entanto, dos elementos de prova tidos nos autos, não se logrou provar

qualquer participaSo do arguido com os factos apurado, infra det',uzidos na acusação.

Certo é, conforme as provas nos autos. a referida carinha encontrava-se na

oftcina, a qual foi retirada pelo Isaque, um dos intervenientes nos factos deduzidos na

acusação.

Mas não foi possível, obter provas suficientes que o arguido acima, tivesse

alguma participação/ intervenção com os factos acontecidos no quartel do Morro.

De tudo o que é dito, conctui-se pela inexistência de indícios

suÍicientes de que Cruyff Vaz da Conceição tenha tido qualquer tipo de

paÊicipação nos autos.

No que concerne aos arguidos Emerson da Costâ, Rivaldo das Neves,

Fredson Manager, José Maia, apenas há a considerar o interrogatório de alguns

arguidos, onde fazem menSo que estes sabiam do plano, pois não há elementos de

prova que sustentam os indícios iniciais.

De tudo o que é dato, conclui-se pela inexistência de indícios

suficientes de que Emerson da Costa, Rivaldo das Í{eves, Fredson Mânager,

José Maia tenha tido qualquer tipo de participação nos autos.
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Por último o aÍguido Silvino Pina, conforme consta nos autos, por prova

documental e testemunhal, o mesmo participou das reuniões, mas com conhecimento

e concordância das chefias a quem transmitia tudo o que se tinha passado.

De tudo o que é dito, conclui-se pela inexistência de indícios

suficientes de que Silvino Pana tenha tido qualquer tipo de PaÉicipação nos

autos.

Mais resulta que o arguido após cada uma das reuniões em que participava

sempre transmitiu aos seus superiores hierárquicos o que resultava das mesmas. Na

verdade, quando o falecldo Ezequiel Afonso confronta Silvino Pina sobre o que

Arlécio Costa ouviu dizer, nomeadamente que o mesmo andaria a transmitir

informações às Chefias, o arguido Silvino Pina deixa de participar nas mesmas.

Assim, conclui-se que na sequência das diligências realizadas, dos elementos

das provas recolhidas nos presentes autos, mormente, extratos bancários, informações

das Companhas de telecomunicações CST e UNITEL, análise dos dados forenses

extraídos do telemóvel dos falecidos Gonçalo Evaristo Bonfim e Arlécio Costa, analise

dos documentos do falecido Arlécio, e as demais acima mencionadas, não nos

permitem, com segurança, fundamentar em sede de julgamento a culpabllidade/

participação dos arguidos Rivaldo das Neves, Emerson Costa, Cruiff da

Conceição, Delfim das Neves, Fredson Almeida, José de Sousâ Pontes e

Silvino Mendes de Pina na prática dos crimes acima referenciados.

Prova é todo o elemento pelo qual se procura mostrar a existência e a

veracidade de um facto e, a sua finalidade no processo, é influenciar e convencer o

julgador. Nos presentes autos, neste particular, todos os elementos de prova
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Decisão

Ospachod€ Eôceíãhento d.lnstÍução PrepâÍaróÍia 767122 - 1i eecção DIAP de Sào Iomé e Píncipe 20/105

existentes são providos de depoimento indireto de co-arguidos, e elementos

circunstanciais.

Dispõe o arLgo 277,o, n.o2 do CPP que se consideram suficientes os

indícios sempre que deles resultar uma possibilidade razoável de ao arguido vír a ser

aplicada, por força deles, em julgamento, uma pena ou uma medida de segurança.

Por indÍcios suficientes entendem-se suspeitas, vestígios, presunções, sinais,

indicações suficientes e bastantes, para convencer de que há crime e é o arguido o

responsável por ele. A simples sujeição de alguém a julgamento, mesmo que a decisão

final culmine numa absolviÉo, não é um acto neutro, quer do ponto de vista das suas

consequências morais quer jurídicas.

A este respeito escreve o Prof. Figueiredo Dias, Direito Ptocessual PenaL f

Volume. 1981" p,á9. 733, que, "O Ministério Público (...) tem de considerar que já a

sinples dedução de acusação representa um ataque ao bom nome e reputa$o do

acusado, o que leva a defender que os indícios xi serão sufrcientes e a prova bastante

quando, já em face dele, seja de considerar altamente provável a futura condenação

do acusado, ou quando esta seja mais provável do que a absolvição. (..) A alta

probabildade, contida nos indícios recolhidos, de futura condenafio tem de aferir-se

no plano fádico e não no plano jurídico (..)'.

Face a todos os elementos a que fizemos referência conclua-se pela inexistência

de indhios da prática pelos arguidos Rivaldo das Neves, Emerson Costa, Cruiff da

Conceição, Delfim das Neves, Fredson AImeida, José de Sousa Pontes e

Silvino Mendes de Pina dos crimes que lhes vinham imputados.
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Pelo que, determino o arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo

273.o, n.o2 do Codigo de Processo Penal, sem prejuízo de serem reabertos se novos

elementos de prova forem juntos aos autos, nos termos do n.o4 do m6mo artigo,

Notifique aos arguidos e I. Defensores e Mandatário'

O arguido Delfim das Neves tem mandatário constituído, com procuração junta

a fls. 220, o Sr. Dr. Hamilton Carvalho Dias Vaz.

Mandatá rios/ Defensores

O arguido BRUNO dos SANTOS LIMA AFONSO tem Defensor Oficioso,

nomeado no momento do seu interrogatório judicial, a Íls. t76, 181, o Exmo. Sr. Dr.

RobeÉo Cotrim, pelo que se mantém tal nomeação.

o arguido ADMitsoN da cosTA ALEGRE VERA cRUz sEvERrANo tem

Defensor Oficioso, nomeado no momento do seu interrogatório judicial, a fls.176, 196,

o Exmo, Sr. Dr. Manikson Trigueiros, pelo que se mantém tal nomeação.

o arguido ANGELÍCrO CELESTE cARLoS tem Defensor oficioso, nomeado

no momento do seu interrogatório judicial. a fls.176. 199, os Exmos, Srs. Drc.

Manikson Trigúeiros e Roberto Cotrim, pelo que se mantém tal nomeação.

O arguido DALTOÍ{ FERNANDES MIRAÍ{DA tem Defensor Oficioso. nomeado

no momento do seu interrogatório judicial, a Íls. L76, 192, o Exmo. Sr. Dr. Manikson

Trigueiíos, pelo que se mantém tal nomeação.
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o arguido rAÍLsoÍ{ de sousA luÍs oa MATA tem Defensor oficioso,

nomeado no momento do seu interrogatório judicial, a fls.176, 186, o Exmo. Sr. DÍ.

Roberto Cotrim. pelo que se mantém tal nomeação.

O arguido ,At4ÍLSOil BORJA TAVARES tem Defensor Oficioso. nomeado no

momento do seu interrogatório judicial. a fls. 176, 198, o Exmo. Sr. DÍ' Manikson

Trigueiros, pelo que se mantém tal nomeaÉo.

O arguido NELCISO ASSUNçÃO SOUSA PONTES tem Defensor Oficioso,

nomeado no momento do seu interrogatório judicial, a Íls. 223,229, o Exmo. Sr. Dr'

Manikson Trigueiros, pelo que se mantém tal nomeação.

O arguido ODILEY FERREIRA da CRUZ ALMEIDA tem Defensor Oficioso,

nomeado no momento do seu interrogatório judicial. a fls. 176, 200, o Exmo. Sr' Dr'

Manikson Trigueiros, pelo que se mantém tal nomeação.

O arguido STEPHANE d'ALMEIDA SANTIAGO tem Defensor Oficíoso,

nomeado no momento do seu interrogatório judicial, a fls. 176, 201, o Exmo. Sr. Dr.

Manikson Tragueiros, pelo que se mantém tal nomeação.

O arguido FRANCISCO da GLóRIA FILIPE tem Defensor Oficioso, nomeado

no momento do seu interrogatório judicial, a Íls. 223, 229, o Exmo. Sr. Dr. Manikson

Trigueiros. pelo que se mantém tal nomeação.

Acusação
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o uffffSrÉnfo pÚeuCO vem deduzir acusacão, ao abrigo do disposto nos

artigos 10.o, 55.o e277.o do Código de Processo Penal. para julgamento em processo

comum. perante Tribunal Coletivo, em Querela, de

BRUilO dos SANTOS LIiíA AFoNso, também conhecido

como'LUCÂS", nascido em Conceição - São Tomé a 2510211981,

filho de Miguel Paulino Afonso e de Benvinda da Graça Lima, morador

em Uba Cabra - São Tomé, TIR de fls. 141, 208, sujeito à medida

de coação de prisão prevenüva desde 28 de novembro de

2022, a notificar na Cãdeia @ntra!,

e

AD}4ÍLSOÍ{ dA COSTA ALEGRE VERA CRUZ SEVERIANO,

também conhecido como 'MAMÃO', nascido em Conceição -
Água Grande - São Tomé a l6lOll2OOL, filho de Valdemar Vera-Cruz

Severiano e de Maria Solange da C,osta Alegre, morador em Almeirím

- São Tomé, Soldado de Artilharia n.o 15612l, TIR de fls. 138, 213.

suJelto à medlda de coação de prlsão preventiyã desde 28 de

novembro de 2022, a notificar no CêntÍo de Instrução l,lilltar,

ANGEúcro CELESTE cARtos, também conhecido coítro

*Z[", nascido em Riboque - Santana - São Tomé a 14110/1999, filho

de João Carlos e de Feliciana Celeste, morador em Quinta de Santo

António - Água Aroz - São Tomé, 2.o Cabo de Infantaria n.o 27712L,

TIR de fls. 127, 215, sujeito à medida de coação dê prisão
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preventiva desde 28 de novembro de 2022, a notmcar no

Centro de Instrução Mllitar,

DALTON FERNANDES Í',IIRA]TDA, tAMbéM CONhECidO

como 'BRIMA", nascido em Príncipe - São Tomé a 0311212001,

filho de Anastácio carvalho Miranda e de Irondina Vaz Azevedo

Fernandes, portador do BI n.o L80427, moftdor em Rua Padre - São

Tomé, Soldado de Infantaria n,o 22121, TIR de fls. 121, 211, surêito

à medida de coação de prisão pÍ€venüva desde 28 de

novembrc de 2022, a notiíicar no Centro dê lnsüução llilltar,

,AÍLsoN de sousA LUÍs da MATA, tam#m conhecido

como "DIDI', nascido em Belém - Trindade - Mé-Zochi - São

omé a 05/01/1999. filho de Deolindo Luís da Trindade da Mata e de

Margarett da Mata de Sousa, portador do BI n.o 150620, morador em

Batepá, 2.o Cabo de Artilharia n.o 2t5l2l, TIR de fls. t24, 2O9,

sujeito à medida de coação de prisão preventiYa desde 28 de

novembro de 2o22, a notiftcar no Cêntro dê Instrução l4ilitar,

,AÍ.{ÍBoÍ{ BoR A TAVARES, também conhecido como

'CABIDELEI- ou *0ABILELÉ", nascido em Conceição - Água

Grande - São Tomé a 2310612001, filho de Amâncio António Tavares

e de Odete Quaresma BoÍja, morador em Ribeira Afonso - Canta

Galo - São Tomé, 2.o Cabo n.o 190/21, TIR de fls. 106, 214, sujeato

à medida de coação de prisão preventiva dêsde 28 de

novembro de 2022, a notiftcar no CêntÍo de Instrução Militar, /y
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NELCISO ASSU SOUSA PONTES, também

conhecido como "NARCISO" ou 'PROGô', nascido em

Conceição - São Tomé a O2lL2l2O00, filho de Nélson Sousa Pontes e

de Wucimila Assun$o dos Ramos Mama, morador em Lucumi - Água

Grande - São Tomé, Soldado de Engenharia n.o 268121, TIR de fls.

103, 25L, sujeito à medida de coação de prisão prcvenüva

desdê 29 de novembro de 2022, a noüficar na Cadeia

Central,

ODILEY FERREIRA da CRUZ ALMEIDÀ tAMbéM

conhecido como 'cRIÍtlINAL', nascido em Libreville - Gabão a

0710512002, filho de Arlindo da Cruz Almeida e de Cremilda Lima da

Graça Ferreira, portador do BI n.o 175057, morador em Almas - Mé-

Zochi - São Tomé, 2.o Cabo n.o 138/21, TIR de fls. 100, 216,

sujeito à mêdida de coação de prisão prcventiva dêsde 28 de

novembro de 2022, a notificâr no Cêntro de InstÍução ltlilitar,

STEPIIANE d'ALI,IEIDA SAÍ{TIAGO, também conhecido

como "cA8ONÊs-, nascido em Libreville - C'abão a 2lll2l2(fr4,

filho de Eusébio Santiago e de Glória de Almeida e morador em

Pantufo - São Tomé, Soldado n.o 18f/21, TIR de fls. ll2, 217,

sujeito à medida de coação de prisão prcventiva desde 28 dê

novembro de 2022, a notiflcar no C.;entro de Instrução illlitar,

FRAÍ{cFco da GtóRrA FTLIPE, também conhêcldo

como "PAPAGAIO" ou 'DALTOÍ{-, nascido em Conceição, São

Tomé. a 2210512002, filho de Francisco das Mercês Filipe e de Isabel
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Gloria, e morador em Folha Fede, soldado enfermeiro 130/21, TIR de

tt8,2t7B,

Porquanto indiciam suficientemente os autos que:

DO PLANO DE TOMADA DO PODE& o *Golpe de Estado"

1.o

Em data não conoetamente apurada mas seguramente apis o

rcscaldo das últimas Eleiúes Prcsidenciais na RDSTP, rcalizadas a 78 de

julho (7.a Volta) e a 08 de ago§to e.a Volb) de 2O2L os arguidos BRUNO dos

SANTOS uMA AFONSO, também conhecido como "LUCAS", civil. ADMÍLSON da

COSTA ALEGRE VERA CRUZ SEVERIANO, também conhecido como "MAMÃO", Soldado

de Artilharia, ANGELÍCIo CELESTE cARLoS, também conhecido como "2I", 2.o Cabo

de Infantaria n.o 277121, DALTON FERNANDES MIRANDA, também conhecido como

"BRIMA', soldado de Infantaria n.o 22lzl, JAÍLsoN de sousA LUÍs da MATA, também

conhecido como "DIDI", 2.o Cabo de Artilharia n.o 2l5l2l, JAMÍLSON BORJA

TAVARES, também conhecido como "CABIDELEI" ou "CABILELÉ", 2.o Cabo n.o lg1l2!,

NELCISO ASSUNÉO SOUSA PONTES, também conhecido como "NARCISO" ou

"PROGÔ", Soldado de Engenharia n.o 268127, ODILEY FERREIRA da CRUZ ALMEIDA,

também conhecido como "CRIMINAL", 2.o Cabo n.o 138/21, STEPHANE d'ALMEIDA

SANTIAGO, também conhecido como "GABONÊS", Soldado n.o l8ll2l, e FRANCISCO

da GLORIA FILIPE, tamkÉm conhecido como "PAPAGAIO" ou "DALTON", soldado

enfermeiro 130/21,

to
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iuntamente com os susp€itos Íalecidos EZEQUIEL clÓru1 uOprS

AFONSO, tamtÉm conhecido como "Isaac", GONÇALO EVARISTO BONFIM, tamtÉm

conhecido como "Armando", JULLAIT CONCEIÇÃO CÁRNEIRo da SILVA, também

conhecido como "Into" e ARLÉCIo ALEXANDRINA da CosTA, também conhecido como

"nnlÉcfo", delinearam um plano para em conjugação de esforços e intentos tomar o

poder de São Tomé e Príncipe.

3.o

Tal plano consistia, em primeiro lugar, na tomada de Assalto do Quartel do

Morro, e, nas suas etapas subs€quentes, contemplava a detenção e consequente

destituição do Presidente da República, Eng.o 6O*aOt VILA NOVA, do Ministro da

Defesa, Dr. IORGE AMADO, e, do, então, Chefe do Estado-Maior-General das Forças

Armadas (CEMGFA) da RDSTP - Brigadeiro-General OLINTO PAQUETE.

4.o

A estratégia implementada pelos Civis e Militares no atlvo acima citados na

concretizaÉo do Assalto ao QuaÍtel do Morro foi discutida e delineada em várias

reuniões organizadas pelos elementos do grupo, e realizadas numa fase inicial no

domicílio de BRUNO AFONSO (LUCAS) sito em Ubá Cabra, e posteriormente no

domicílio do falecido ARLÉCIO COSTA, ex-líder do conhecido 32.o Batalhão Sul-Africano

- "Os Búfalosi e. por inerência, detentor de profusos conhecimentos e reconhecida

experiência estratégico-milatares.

5.o

Tais Reuniões iniciaram-se desde data anterior à campanha eleitoral das

últimas Eleições Presidenciais em São Tomé e Príncipe e tiveram a sua origem em

conversações, contactos e decisões tomadas por ARLÉCIO cosTA"
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(anLÉcro/goss), e EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC), seu braço direito que

desempenhou um papel crucial nos desenvolvimentos subsequentes de Íecrutamento

dos demais participantes.

6.o

Assim, na sequência das conversações mantidas entre ARLÉCIo DA cosTA,

(lnlÉcro/soss) e EZEQUIEL AFOIISO, (ISAAC), e com vista à execução do

plano por ambos congeminado, este último efetuou uma primeira abordagem ao 3.o

Sargento Silvino Pina, dando nota do plano em curso para um "Golpe de Estado".

7.o

Em janeiru de 2O22 as reuniões realizaram-se entre o ARLÉCIO DA COSTA,

(ARLÉCIO/BOSS), EZEQUIET AFONSO, (TSAAC), e o 3.o Sargento Silyino Pina,

que não concordando com o que estava a ser planeado continuou a aceitar os convites

que lhe foram feitos para estar presente nas reuniões, mas, posteriormente, sempre

informou as Chefias Militares dos desenvolvimentos (Major Virgílio Pontes, e o

Brigadeiro Olindo Paquete). que lhe deram autorização para continuar a estar presente

nas reuniões. acrescentando que a sua segurançâ e da sua família estavam garantidas.

8.o

As primeiras reuniões mantidas com este propósito tiveram lugar na residência

de aRUNO AFONSO, (LUCAS), na casa do mesmo, sita em Ubá Cabra, em que

participaram EZEQUIEL AFO so, (ISAAC) e ARLÉcIo DA CoSTÀ

(ARLÉcro/Boss).

9.o

Numa dessas reuniões lnÉcro DA cosTÂ" (ARLÉcro/Boss) questionou

o 3.o Sargento Silvino Pina se lhe poderia fornecer as armas para conseguirem

oêepachodê E..e.rôhenro dâ lntrução Preperãtórià 767122 - 1.r se.çào olaPdê 5ão Toné e Pín(ipê 2AltO5

m
V.

§



REPUBLICA DEMOCRÁTICA DR SÂO TOME E PRiNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

concretizar o seu plano, o que o mesmo anuiu, mas apenas para credibilizar a sua

posição junto dos arguidos, concordando que lhes entregaria armas a que tivesse

acesso na Unidade de Artilharia.

10.o

Em maio de 2O2Z o suspeito falecido EZEQUIEL AFOÍ{SO, (ISAAC),

alertou o 3.o saÍgento Silvino Pina para o facto de ARLÉcIo DA cosTA,

(ARLÉCIO/BOSS), estar desconfiado que o mesmo teria dado informações sobre o

que se estava a passar às suas chefias.

11.o

A partir desse momento o 3.o Sargento Silvino Pina deixou de ser

contactado e de frequentar outras reuniões de forma a não ser colocada em causa a

sua própria segurança.

12,o

Em sehmb,o de 2o2Z ainda antes das Elei6es Legislativas de São Tomé

(de 25.09.2022) o falecido ARLÉcIo DA cosTA, (ARtÉclo/Boss) encetou outros

contactos com os demais arguidos, dando nota aos mesmos que estaria a preparar um

"Golpe de Estado".

13.o

Nessa altura, o ARLÉCIO COSTA esclareceu que estava a ultimar o "Plano de

Ataque" ao Quartel do Morro, convidando-os para participar no mesmo e afirmando

que, caso aceitassem e conseguissem tomar posse daquele Complexo Militar, iriam

receber muito dinheiro, porque por detrás deste plano estaria DELFIM NEVES, pessoa

muito conhecida em São Tomé pela sua capacidade económica e financeira.

14.o
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Foi ainda em 2o2L, que o arguido fAÍsO]{ da MATA (DIDr) conheceu em

circunstâncias não apuradas o suspeito falecido EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC), e a

partir dessa altura continuaram a manter contactos.

15.o

Em ddta não apunda, mas gue se situa no verão de 2022, o arguido

,AÍLSON da MATA (DrDr), 2.o cabo de Artilharia n.o 2!5127 foi abordado pelo

arguido EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC), para fazer parte deste grupo liderado por

ARLÉCIO DA COSTA, tendo sido realizada uma primeira reunião de apresentação na

casa deste último, que referiu a JAILSON que precisava dele para fazer um trabalho no

interior do Quartel e que para o efeito iria receber uma elevada contrapartida

monetária, cerca de 50 mil euros.

16,o

o falecido ARLÉcIo DA cosTA persistiu os contactos para que ,AÍLsoN

da MATA (DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 2l5lzl, participasse no plano,

nomeadamente agregando-se a outros militares recrutados para o mesmo efeato para

que, quando fosse o dia escolhido , facilitasse a entrada dentro do Quartel de civis que

também envolvidos, referindo-se aos suspeitos falecidos e ao arguido BRUNO AFONSO

(LUCAS).

L7.o

Mediante a possibilidade de receber os 50 mil euros que ARLÉCIO DA COSTA

lhe prometeu, o arguido ,AÍLsoN da iIATA (DIDI) contactou com o arguido

,AMÍLSON TAVARE9 (CABTDELET) ou (CABTLELÉ), 2.o Cabo n.o 790121,

explicou-lhe o plano e as contrapartidas que iriam receber, tendo o mesmo

demonstrado vontade em participar.
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18.o

o falecido EZEQUIEL AFONSo, (IsAAc), depois de flÍsOff da MATA

(DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 275121, lhe ter transmitido que já tinha conseguido

recrutar um militar, referindo-se a IAMILSON, pediu{he que recrutasse outros.

19.o

Num dia à noite, em data não concretamente apurada, o arguido JAÍLSON da

MATA (DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 275121, abordou IAMÍLSON TAVARES,

(CABIDEIEI) ou (CABILELÉ), 2.o cabo n.o 190/21, dizendo-lhe que nessa noite

iriam sair do Quartel, esclarecendo que tinham passe para o efeito (autorização para

sair do Quartel) e convidou-o para sair com ele para falarem melhor sobre o plano de

Tomada do Quaftel do Morro.

20.o

Nessa noite, os arguidos JAMÍLSON TAVARES, (CABIDELEI) ou

(CABTLELÉ), 2.o Cabo n.o LgO/2t, e JAÍLSON da MATA (DrDr), 2.o Cabo de

Artilharia n.o 2t5127, saíram do quartel, foram até à zona da Trindade, de táxi, onde

se encontraram, pela primeira vez os dois, com ARLÉCIO COSTA e com o EZEQUIEL

AFONSO (ISAAC), que se encontravam dentro dum carro, branco, com a traseira

casta nha.

21.o

Entraram no carro os dois militares e dali seguiram os quatro, sendo

EZEQUIEL AFONSO (ISÂAC) que estava ao volante da viatura, dirigiram-se para

uma rua escura, desligaram o motor e as luzes do carro e estiveram a conversar sobre

o plano a desencadear,

22,o
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Nessa noite, o falecido lnLÉCfo cosTA apresentou-se, referindo, para

aqueles que não sabiam, que tinha sido um "Búfalo", explicando-se que tinha

integrado o 32.o Batalhão de Infantaria da África do Sul também chamado "Os

lerÍtvets".

23.o

Tal Batalhão foi constituído em finais de 1993, no seio do qual ganharam

reconhecida notoriedade pela competência, coragem e destreza evidenciadas em

Operações de Alto Risco desencadeadas por esta Unidade de Elite no Exterior,

designadamente, no âmbito das Guerras Civil Angolana e de Independência da

Namíbia.

24.o

O falecido ARLÉqO COSTA explicou a quem o ouvia o que pretendia, em

linhas gerais, concretamente fazer um "Golpe de Estado", primeiro com a entrada no

Quartel do Morro, de seguida obter armamento, e, posteriormente, deter o Presidente

da República, o CEMFA (Chefe do Estado Maior das Forças Armadas) e o Ministro da

Defesa, sendo que necessitaria de mais pessoas para a execudo do plano e tendo,

para tanto, prometido 50.000€ no final caso tudo corresse bem.

25.o

Em data não anctebmente apunda, mas que se situa em ehmbro

de 2o22, os arguídos JATLSON DE SOUSA tUÍS DA HATA (DIDr) e TAMILSON

BORJA TAVARES (YURA/CABELELÉ), convÍdaram o arguido ANGELÍCIO

CELESTE CARLOS (ZI) para tomar umas ceÍvejas, quando o mesmo se encontrava

no Bairro da Liberdade, com a intenção de o convencerem a tomar parte do plano em

curso.
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26.o

Nessa altura, enquanto tomavam umas cervejas, o JAILSON transmitiu a

ANGELICIO que ele e IAMILSIOÍ{ tinham um chefe, que, no passado. estivera

envolvido num "Golpe de Estado" em São Tomé e Príncipe, referindo-se aos

acontecimentos de 2003, e que, depois disso estivera fora do país, mas que entretanto

regressara e planeava a execução de outro Golpe de Estado, referindo-se a ARLÉCIO

COSTA.

27.o

Esclareceram ainda o arguido ANGELICIO que câso a execução fosse bem-

sucedida e o Golpe de Estado concretizado, o indivíduo que estava acima do ARLÉCIO

COSTA, os iria compensar, e que o mesmo receberia a quantia de € 50 000 (cinquenta

mil euros), tendo o arguido mostrado hesitaÉo em aderir ao plano.

28.o

Todavia e na sequência das conversas mantidas com os outros arguido, o

arguido ANGELÍCIO ClnlOS, (Zl), 2.o Cabo de Infantaria n.o 277121, aceitou

integrar o grupo e, seguidamente, seria o próprio que abordou o arguido DATTON

MIRANDA, (BRIMA), Soldado de Infantaria n.o 22121 para fazer pafte da execuÉo

do plano, juntando-se aos demais elementos do grupo.

29.o

Passadas cerca de duas semanas ocorreu nova reunião no Quilombo, casa do

fatecido ARLÉcIo CoSTA em que compareceram os arguidos JAMÍLSoN

TAVARES, (CABTDETET) ou (CABTLELÉ),2.o Cabo n.o 79012!, JAÍLSON da MATA

(DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 2l5l2l, EZEQUIEI AFONSO, (ISAAC), e

DALTON MIRANDA, (BRIMA), Soldado de Infantaria n.o 22127.
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30.o

Nessa reunião falaram sobre novamente sobre o plano que pretendiam em

conjunto executar, mas ainda não procederam à divisão de tarefas, falaram apenas no

geral, que "era para avançar", que "iam tomar o poder" e que "se iam dar bem com

ísso caso tudo corresse conforme planeado",

31.o

O suspeito falecido ARLÉCIO cosTA esclareceu os demais arguidos nessa

reunião que pretendia realizar o "Golpe de Estado" antes das eleições legislativas de

setembro de 2022.

32.o

No sentido de obter mais e melhores informações e de preparar o "Assalto ao

Quaftel" do Morro, o falecido EZEQUIEL AFoÍtlso, (ISAAC), ordenou ao arguido

,AÍLSON da MATA (DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 2!5121, que efetuasse um

vídeo no interior da Sala de Armamento da Artilharia, que se encontrava a seu cargo,

no qual exibisse as Armas de Guerra e Munições ali existentes.

33.o

o arguido JAÍLSON da MATA (oIDI), executou o que lhe foi pedido e em

13 de agosto de 2022 gravou um video com o seu próprio Telemóvel pessoal, de

marca e modelo ALCATEL 1 B e no qual operava o cartão da UNITEL correspondente

ao n.o 9079497, e procedendo à entrega do mesmo ao falecido ARLÉqo coSTA .

34.o

o vídeo viria a ser localizado no Computador PoÍtátil apreendido na residência

do falecido ARLÉcIo da COSTA (BOSS), bem como no Telemóvel p€rtençã do 2.o Cabo

de Artilharia n.o 2!5121, JAÍLSON da MATA .
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35.o

O grupo liderado pelo falecido ARLÉCIO COSTA não logrou concretizar os

planos de executarem o "Golpe de Estado" antes das eleições porque não conseguiram

fazer coincidir as escalas de serviço dos participantes numa mesma data.

36.o

1á depois das eleiçõs legislativas de 25.09.2022 voltaram a reunir-se

novamente no Quilombo, na casa e com o falecido lnl-ÉCro cosTA, os aÍguidos

JAMÍISON TAVARES, (CABIDELET) ou (CÂBILELÉ), 2.o Cabo n.o 1g}l2l,

JAÍLSON da MATA (DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 2L5127, BRUNO AFONSO,

(LUCAS), e ainda os falecidos EZEQUIEL AFoNSO, (ISAAC), e GoNçALO

BONFIM, (ARMANDO), sendo que a conversil que mantiveram se enquadrou nos

mesmos moldes que a anterior, isto é, discutirem o plano do "Golpe de Estado" e

"Assalto ao Quartel" mas sempre em traços gerais.

37.o

Nessa reunião o falecido ARLÉcIo CoSTA comunicou aos demais elementos

do grupo que deveriam avançar rapidamente para a execuSo do plano, com vista a

impedir atempadamente que o novo Governo tomasse posse.

38.o

Na sequência da discussão da melhor estratégia de execu$o do plano que

delineavam, os arguidos decidiram que o falecido EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC),

deveria fazer prévio reconhecimento ao local, em concreto ao interior do Quartel e à

Sala de Armamento, mas, para tal ser possível, os militares teriam de recrutar para o

grupo alguém com semelhanças físicas com o mesmo para que "ISSAC" se pudesse

fazer passar por um dos militaÍes do Quartel do Morro.
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39.o

Na execuÉo do que tinha sido determinado, os arguidos :auÍSOn

TAVARES, (CABTDEIET) ou (GABTLELÉ), 2.o Cabo n.o Lgol2t, JAÍLsoN da

MATA (DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 215127, abordaram o arguido NELCISO

PoNTEs, (NARcIso) ou (PRoGô), Soldado de Engenharia n.o 268/21, que

apresentava as referidas parecenças físicas com o falecido EZEQUIEL AFONSO,

(ISAAC) e recrutaram-no para fazer paÍte do plano, tendo o mesmo aceite.

40.o

Cerca de uma semana depois, ocorreu nova reunião no Quilombo, em casa e

com o falecido ARLÉCIo, onde se encontravam os arguidos JAMÍtsoN TAVARES,

(CABIDEIEI) ou (CABILELÉ), 2.o Cabo n.o l90l2l, rAÍLsoN da ttATA (DIDI),

2.o cabo de Artilharia n.o 215127, ADMÍtsoN da cosTA, (MAMÃo), soldado de

Artilharia n.o 756121, entretanto recrutado pelos primeiros no interior do Quartel, e o

falecido EZEQUIET AFONSO, (ISAAC), reunião em que continuaram a falar em

traços gerais do plano do "Golpe de Estado".

41.o

No dia seguinte a ser recrutado ADMÍLSoN da CoSTA, (MAMÃo), soldado

de Artilharia n.o 15612l, juntamente com os arguidos os arguidos JAMÍISON

TAVARES, (CABIDELEI) ou (CABILELÉ), 2.o cabo n.o t9ol2!, rAÍLsON da

MATA (DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 2l5l7l, reuniram-se todos numa zona

chamada "Atrás de Cadeia-, onde se encontraram com os dois civis, ARLÉCIO

COSTA E EZEQUIEL AFONSO, O ALPHA (ARLÉCIO) C O BRAVO ([SAAC).

42.o
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DI] SÃO TOME E PRINCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Nesta reunião falaram dos planos para o assalto e tomada do quartel, tendo o

ARLÉCIO CoSTA comunicado quais os alvos a controlar, em concreto o Presidente da

República, os Oficiais Superiores, os Comandantes do ExéÍcito, o Brigadeiro,

Chefe de Estado Maior e outras pessoas que tivessem patente alta e que fosse

necessário para tomar o poder em São Tomé e Príncipe, sendo o Quartel uma das

peças fundamentais.

43.o

Falaram ainda que caso houvesse necessidade de matar alguém era para

matar, sendo tais instruções dadas pelo ARLECIO COSTA.

44.o

Nesta reunião falaram novamente das contrapartidas, pois o arguido

ADMÍLSON da cosTA, (MAMÃo) estava preocupado com o que ia receber em

troca, tendo o arguido GONçAIO BONFIM, (ARMAÍ{DO), esclarecido que "era

muito dinheiro".

45.o

No decurso das reuniões mantidas e acima referidas, o falecido ARLÉCIO da

COSTA transmitiu sempre, e convenceu os demais arguidos, civis e militares no ativo,

que a veÍtente aÉo armada seria financiada e patrocinada pelo Ex-Presidente da

Assembleia Nacional (AN) da República Democrática de São Tomé e Príncipe (RDSTP)

e líder do Movimento Político "Bastal", em concreto DELFIM SAÍ{TIAGO das í{EVES.

46.o

Participaram nas reuniões com o ARLÉCIO COSTA e conheciam todo o plano

os arguidos BRUNO DOS SAÍ{TOS LIMA AFONSO (LUCAS), rAILSOil DE SOUSA

LUÍs DA MATA (DIDI), IAMILSON BORJA TAVARES (YURA/CÁBELELÉ),
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Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

ADMTLSoN DA cosrA ALEGRE vERA cRUz sEvERrANo luauÃo; e DALToN

CARVALHO MIRANDA (BRIMA).

47,o

À medida em que iam sendo recrutados os militares acíma referenciados, foram

sendo realizadas reuniões na residência do ARIÉCIO cosTA, no decurso das quais

iam dando conhecimento dos progressos no recrutamento dos conspiradores e

ultimando os pormenores para a execução do plano de invasão e tomada pela Força

do Quartel do Morro.

48.o

o arguido STEPHANE D',ÂLMETDA SANTTAGO (GABONÊS/CARRASCO) foi

convidado e recrutado para integrar o grupo pelo arguido DALTON CARVALHO

MIRANDA (BRIMA).

49.o

O arguido ODILEY FERRERA DA CRUZ ALMEIDA (CABO

CRIMINAL/ODLEY) apenas teve conhecimento do plano no dia dos factos, através

do rAMrlsoil BoRJA TAVARES (YURA/CAEELELÉ), do ,ArLSON DE SOUSA

LUíS DA MATA (DIDI) E dO ADMILSON DA COSTA ALEGRE VERA CRUZ

SEVERIANO (MAMÃO), aceitando participar do mesmo nos traços em que estava

delineado, tendo-lhe sido transmitido os objetivos e as contrapartidas, bem como o

que era esperado dos elementos militares que integravam o grupo.

50,o

O falecido ARIÉCIO GOSTA prometeu aos elementos do grupo que

executariam o plano que iriam receber elevadas contrapartidas monetárias se

participassem, em concreto entre 50 mil euros a 200 mil euros.
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Procuradoria da República
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51.o

nto dia tt de novembro de 2022, os arguidos JAIIiLSON TAVARES,

(CABTDELET) ou (CABTLEIÉ), 2.o Cabo n.o lgolzl, JAÍlsoÍ{ da MATA (DrDr),

2.o Cabo de Artilharia n.o 215121, chamaram o arguido NELCISO PONTES,

(NARCISO) ou (PROGô), Soldado de Engenharia n.o 268127, e deram-lhe instruções

que seria nessa noite que o EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC), se deslocaria ao Quartel

na sequência do que já tinham combinado e com vista a que o mesmo fizesse

reconhecimento ao local.

52.o

Assim, e na execução do plano, por volta das 27h3O, o arguido

NELcIso PONTES, (NARcIso) ou (PROGô), Soldado de Engenharia n.o 268127,

no momento em que terminou o seu turno, dirigiu-se para junto dos arguidos

JAMÍLSON TAVARES, (CABIDELEI) ou (CÂBTLELÉ), 2.o Cabo n.o 190/21,

,AÍISON da MATA (DIDI), 2.o cabo de Atilharia n.o 2l5l2l, e do falecido

EZEQUTEL AFONSO, (TSAAC).

53.o

Em ato continuo, entregou a sua arma e o seu fardamento ao arguido

EZEQUIEL que se dirigiu à Sala de Armamento da Unidade de Aftilharia do Exército

para fazer o reconhecimento ao local onde se encontravam as armas, bem como de

seguida ao Gabinete do Oficial de Dia.

54.o

seguindo as ordens de ARLÉCIo COSTA, o arguido EZEQUIEL AFOilSO,

(ISAAC), saltou o muro das traseiras do Quartel, vindo para o exterior do mesmo

onde já se encontrava a aguardar o arguid JAÍtSOil da MATA (DIDI), 2.o Cabo de
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Írabalho)

Aítilharia n.o 2l5l2l, seguindo de seguida ambos para a residência de ARLÉCIO

COSTA,

55.o

A aguardar os arguidos na residência de ARLÉCIo CosTA, encontravam-se,

além deste, os falecidos GONçÁLO BO FIM, (ARMANDO), e JULIâIT DA SIwA,

(INTO), bem como o arguido BRUNO AFONSO, (LUCAS), que os parabenizaram

pela missão realizada com sucesso.

56.o

Numa úlüma reunião cerca de "uma *mana ants do dia 24 de novembto

de 2022, na Erw feira", antes da execufro do plano, e depois de ser conhecida a

escala de serviço dos militares, todos os elementos do grupo procederam à distribuição

de tarefas.

57.o

A data foi escolhida por ARLÉCIO COSTA em função de nesse dla a maioria

dos elementos que aderiram ao plano se encontrarem de seruiço ao mesmo tempo,

exceção feita ao arguido JAMÍLSoN TAVARES, (CABIDEIET) ou (CABILELÉ), 2.o

Cabo n.o 190/21, que teve de "comprar um serviço" a outro militar, ficando em sua

substituição.

58.o

Também os arguidos ANGELiCIO CARLOS, (Zl), 2-.o Cabo de Infantaría n.o

277127, FR,aNCISCO FILIPE, (PAPAGAIO) ou (DALTON), soldado enfermeiro

73ol2l, e NELCISo PoilTES, (NARCTSO) ou (PROGô), Soldado de Engenharia n.o

268121, não se encontravam de serviço mas arranjaram forma de estarem no Quartel

do Morro na noite dos factos, nomeadamente com a "compra de serviços".

o€rp.cho dê tncêrramentoda lnstruçào P.eFíâtóri. 767122 - 1| secsão DlÂP de sloToméê PrincDe 40/1O5

)+í

,fr
N-

I

'i



REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRiNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

5g.o

Ficou decidido que o arguido JAÍLSON da MATA (DIoI) estava incumbido de

fazer a ronda externa ao quartel, e deveria ligar aos civis, concretamente ao falecido

EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC), para informar qual a melhor altura para se

aproximarem.

60.o

O arguido ADMÍLSoN da COSTA, (MAMÃo), deveria encontrar-se no Portão

Norte, para abrir o portão quando fosse a hora.

61.o

o ANGEúCrO CARLOS, (Zl) e STEPHANE SANTTAGO, (GABOilÊS)

rinham como função receber os civis no Portiío Norte e conduzirem os mesmos para a

sala de Armamento da Unidade de Aftilharia.

62.o

o arguido JAMÍLSON TAVARES, (CABIDETEI) ou (CABILELÉ) tinha como

função controlar os homens de força, na "esplanada", e deveria controlar os

movimentos para avisar se aparecia alguém, e para os despistar caso surgisse alguém

que não estivesse enquadrado no plano, que nesse caso teria que disfarçar e retirá-lo

dali.

63.o

Aos demais arguidos que integravam o plano foi igualmente dado a conhecer o

que deveriam fazer e como se deveriam comportar na noite do "Assalto".

64.o
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRiNCIPL,

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Fazia parte do plano amarrar e prender (privar da liberdade) o Oficial de Dia no

próprio Gabinete, de forma a controlá-lo e poder tomar o quartel, com uso de armas

militares, e se necessário fosse com uso da violência.

DA FACTUALIDADE OCORRIDA EM 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022, o "Golpe

de Estado"

65.o

No dia 24 de novembto de 2O2?, dia selecionado pelo falecido ARLÉCIO

COSTA para a execução do "Golpe de Estado", os quatro suspeitos falecidos

EZEQUIET AFONSO, (ISAAC), GONçAIO BONFIM, (ARMANDO), 
'ULIâIT 

DA

srwA, (rNTo), ARLÉcro DA cosTÀ (ARLÉcro), e os arguidos JAÍLsoN da

MATA (DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o 215127, ,AMÍLSON TAVARES,

(cABrDEtEr) ou (CÂ8ILELÉ), 2.o Cabo n.o L9Ol27, BRUNO AFONSO, (LUCAS),

ANGETÍCIO CARLOS, (z:l), 2.o Cabo de rnfantaria n.o 27712L, FRAÍICISCO

FILIPE, (PAPAGAIO) ou (DALTON), soldado enfermeiro L3Olz,-, encetaram

conversações telefónicas e concretizaram troca de mensagens (vulgo sms) entre si,

durante todo o dia, em concreto desde as 06h43 até às 17h53, com uma cadência

regular e sucessiva, para acertarem últimos detalhes para o que iria ocorrer nessa

noite.

66.o

A paÉir das 19h51 até às 20h48 desse inicio de noite, os falecidos

EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC), GONçALO BONFIIí, (ARMANDO), 
'ULI.AIT 

DA

SILVA, (INTO) mantiveram contactos telefónicos com o objetivo de recolherem o

arguido BRUNO AFONSO em pleno Bairro do Hospital utilizando para o efeito a

oerp.chodê Encerahênto dô hlvução P.ep.rarória 767122 - 1.r rêcçào OlaPde 5ão Íomé ê Pín.ipe 42lr05

Ii{

ffi

Y



REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

viatura de marca MITSUBISHI com a matrícula STP - 62 - 49 Q, na qual se fizeram

tra n sporta r.

67.o

No dia 24 de novembro de 2022, no inicio da noile, na sala de

Armamento de Artilharia, no Quartel do Morro, reuniram-se alguns dos militares que

aceitaram fazer parte do plano de tomar por Assalto o Quartel do Morro, composto

pelos arguados ADI4Í§ON da cosTA, (].{AMÃO), Soldado de Artilharia n.o 156/21,

pelo ,AÍL§oil da MATA (DrDr), 2.o cabo de Artilharia n.o 2!5127, JAMÍLSoN

TAVARES, (CABIDETEI) ou (CABILELÉ), 2.o Cabo n.o lg}l2l, ANGETÍCro

CARLOS, (Zl), 2.o Cabo de Infantaria n.o 277121, e STEPHANE SAIIITIAGO,

(GABONÊS), Soldado n.o 181/21, e ainda o oDTLEY AIMETDA, (CRIMTNAI'),

2.o Cabo n.o l3glzt, que apenas tomou conhecimento neste dia porque o grupo

precisava do seu auxílio.

68.o

Após a distribuição do Turno, que se iniciaria às 23hOO, e onde se

incluíam os arguidos que tinham aceite participar no plano, os mesmos foram

descansar, ao mesmo tempo que conversaram sobre o que se iria passar nessa noite.

69.o

Nessa conversa onde reviram as tarefas de cada um, encontravam-se os

arguidos ADMiLsoN da cOsTA, (t{AMÃo), soldado de Aftilharia n.o 156/21, o

JAiISON da MATA (DrDr), 2.o Cabo de Artilharia n.o 2l5l2l, JAMÍLSoN

TAVARES, (CABIDETEI) ou (CABIIELÉ), 2.o Cabo n.o 190/21, ANGELÍCIO
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Procuradoria da República
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CARLOS, (Zl), 2.o Cabo de Infantaria n.o 277121, e o STEPHANE SANTIAGO,

(GABONÊS), Soldado n.o 181/21.

70.o

Nos instantes que antecederam a execução do Plano de Invasão e Tomada do

Quartel do Morro, os falecidos EZEQUIEI GIóRIA LoPEs AFONSo, (Isaac),

coNçALO EVARTSTO BONFIM, (Armando), JULLATT CONCETçÃO CARNEIRO

da SILVA, (Into), juntamente com o arguido BRUNO dos SANTOS LIMA

AFONSO, (Lucas), @rca das 22h38, quando já se encontram nas proximidades das

Instalações Militares (acionando as Antenas de Telecomunicações da Radio Naval que

dá cobertura às instalações militares) contactaram o arguido JAMÍLSON TAVARES,

(CABIDELET) ou (CABILEIÉ), 2.o Cabo n.o l90l2l, dando-lhe nota que estavam a

chegar.

7t.o

Após estacíonarem a viatura de marcâ MITSUBISHI na qual se fizeram

transportar, em caminho perpendicular ao arruamento que rodeia as Instalações

Militares, situado cerca de 150 (cento e cinquenta) metros de distância do seu Portão-

Norte, junto ao café de nome MAMA MUXIMA, eta das 22h56, o arguido BRUNO

AFONSO (IUCAS) através do número 9986773 da CST contactou telefonicamente o

arguido 2.o cabo de Artilharia ,AMÍtsON TAVARES (CABIDEIET ou CABILELÉ

para o seu número 9875576 a dar nota da sua efetiva chegada ao local, juntamente

com os demais arguidos, de forma a colocarem em execução o plano por todos

delineado.

72.o
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Procuradoria da República
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Após a trcca dos tumos do pessoal efilado para o §en/içD, e seguindo

o plano delineado, o arguido ODILEY ALMEIDA, (CRIMINAI) 2.o Cabo n.o 138/21,

entregou as chaves do Portão Norte ao arguido DALToN MIRANDA, (BRIMA),

Soldado de Infantaria n.o 22121 que, por sua vez a entregou ao IAMÍLSON

TAVARES, (CABTDELEI) ou (CABIIEIÉ),2.o cÀbo n.o l91l2l, que a fez chegar ao

ADMÍtsot{ da COSTA, (MAHÃO), soldado de Artilharia n.o 156/21, o qual

procedeu à sua abertura e assumiu posição junto ao mesmo, tal como tinha sido

definido.

73.o

Depois disto, o arguido ADHÍLSoN da cosTA, (MAMÃo), soldado de

Artilharia n.o 156127, e o ,AÍLsoN da ltlATA (DrDr), 2.o cabo de Artilharia n.o

2l5l2l, foram inspecionar as suas próprias armas, AK-47, uma vez que iam iniciar o

seu serviço, e receber as suas munições, em número de 30.

74.o

Nessa altura JAÍtsoN da MATA (DIDI),2.o Cabo de Artilharia n.o 215127,

por entender que se mostravam reunidas as condições necessárias para dar inicio à

execução do plano, contactou telefonicãmente o falecido EZEQUIEL AFONSO,

(ISAAC), e confirmou ao mesmo que estava tudo pronto e que podiam avançâr.

75.o

De seguida, os falecidos EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC), GONçAIO

BONFIM, (ARMANDO), ,ULI-AIT DA SILVÂ" (INTO) e o arguido BRUNO

AFONSO (LUCAS) entraram no Quartel do Morro através desse Portão-Norte, situado
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Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

no extremo oposto à Porta de Armas, mediante a prévia abertura do portão por parte

de ADHÍLSoN da cOsTA, (MAMÃo), soldado de Artilharia n.o 15612l,

76.0

Por sua vez, os arguidos DALTON MIRANDA, (BRfMA), Soldado de

Infantaria n.o 22121, iuntamente com outro soldado, que desconhecia as intenções dos

demais intervenientes, RIVA, e ,AÍLSON da MATA (DIDI), 2.o Cabo de Artilharia n.o

215/21, juntamente com NELCISO PoNTEq (NARCISO) ou (PROGô),

encontravam-se a fazer as suas rondas no exterior ao Quartel, tendo-se deslocado ao

encontro dos arguidos civis.

77,o

De igual forma FRANCISCO FILIPE, (PAPAGAIO) ou (DALTON), soldado

enfermeiro 130/21, saiu da Enfermaria onde se encontrava, e deslocou-se ao encontro

dos arguidos civis para os entregar aos arguidos ANGEúCIO CARLOS, (Zl), 29

Cabo de Infantaria n.o 277/21, e STEPHANE SANTIAGO, (GABoNÊs), Soldado n.o

Lguzt .

78.o

Aproveitando a prévia abertura do portão Norte pelo ADMÍLSoN da COSTA,

(MAMÃO), soldado de Artilharia n.o 756/21, os arguidos AilGEtÍCIO CARtos,

(Zl),2.o Cabo de Infantaria n.o 277121, e STEPHANE SANTIAGO, (GABONÊS),

Soldado n.o 18U21 encaminharam os quatro civis para o interior do Quartel,

GONçALO BONFIM (ARMANDO), EZEQUIEL AFONSO (ISAAC) E,ULLAIT DA

STLVA (ÍNTO) e BRUNO AFONSO (IUCAS), e dirigiram-se para a Sala de

Armamento de Artilharia.
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Procuradoria da República
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79.o

Naquele local recolheram 04 (quatro) Armas-de-Fogo, carregadores e

munições, que lhes foram entregues pelos aÍguidos ANGETÍCIo cARLOs, (zl), 2.o

Cabo de Infantaria n.o 27712,., e STEPHANE SANTIAGO, (GABONÊS),

Soldado n.o 181/21.

80.o

Em concreto, entregaram 3 (três) AK - 47, de calibre 7,62 mm. x 39 mm, com

os números de série Oü)195K, E2153P e rr8188, e 1 (uma) HK - G 3, calibre 7,62 mm.

x 5l mm NATO, com o número de série FMP140598, que bem sabiam ser de uso

exclusivo militar.

81.o

Na posse do armamento previamente fornecido pelos arguidos AI{GEúCIO

CARLOS, (Zl), 2.o Cabo de Infantaria n.o 277121, e STEPHANE SAI{TIAGO,

(GABONÊS), Soldado n.o Í.&LlzL, os quatro suspeitos civis foram conduzidos pelos

arguidos DALTON MIRANDA, (BRIMA), Soldado de Infantaria n.o 22121 e Wlo

JArMÍtsoN BoRIA TAVARES, (CABTDELEY), e dirigiram-se à Secreiaria da Polícia

Militar, na qual se encontrava o 3.o Sargento DANIEL CARNEIRO, conhecido como

'BOICA", então, Sargento-Dia.

82,o

Ao aperceberem-se que o Sargento-Dia se encontrava acordado e na posse da

respetiva Espingarda de Assalto AK-47, os quatro suspeitos civis acompanhados e

guiados pelos arguidos ,AIMÍLSON TAVARES (CABIDELEY ou YURA) e DALTON

MIRANDA, (BRIMA), Soldado de Infantaria n.o 22121, optarâm por não o abordar e
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encaminharam-se ao Gabinete do Oficial-Dia, onde se encontrava o ofendido Tenente

Marcelo Neto da Graça.

83.o

Ali chegados, os quatro suspeitos civis, os falecidos GONçALO BONFIM,

EZEQUIEL AFONSO e JULIÁIT DA SILVA e o arguido BRUNO AFONSO

dirigiram-se ao gabinete do ofendido Tenente Marcelo da Graça, e bateram à porta.

84.o

Não obstante o ofendido lhes ter dito para entrar, desconhecendo de quem se

tratava e assumindo que seria um dos militares do Quartel, os falecidos GoNçALo

BONFIiI, EZEQUIEL AFONSO e ,ULIÁIT DA SILVA e o arguido BRUNO

AFONSO não entraram e aguardaram que o ofendido lhes fosse abrir ã porta, o que

viria a acontecer pouco tempo depois.

85.o

Ao abrir a porta do seu gabinete, de imediato um dos arguidos desferiu uma

violenta pancada na face com a coronha de uma Arma-de-Fogo de marca e modelo AK

47.

86.o

De seguida apertaram-lhe o pescoço e tentaram estrangular o ofendido ao

mesmo tempo que o amordaçaram com recurso a um rolo de fita isoladora que

transportavam para esse efeito.

87.o
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Temendo pela sua vida e pela segurança das instalações o ofendido tentou

resistir e gritar com o objetivo de alertar os demais militares para o que se estava a

passar.

88.o

Simultaneamente os suspeitos que viriam a falecer, GONçALO BOÍ{FIII|,

EZEQUIEL AFONSO e ,ULLArT DA SILVA" gritavam em voz alta "Cuidado, você

tem filhos!...".

89.o

Pese embora a oposição do ofendido, os suspeitos empurraram-no para o

interior do Gabinete do Oficial de Dia e obrigaram-no a ajoelhar-se no chão, através de

constantes agressões.

90.o

Simultaneamente o arguido BRUNO AFONSO, (LUCAS), que se tinha

posicionado na parte de fora do Gabinete, depois dos suspeitos GONÇALO BONFIM,

EZEQUIEL AFONSO e JULLAIT DA SILVA se terem introduzido no Gabinete do Oficial

de dia, fechou repentinamente a porta de forma a que quem estívesse no exterior não

ouvisse o que se estava a passar.

91.o

O arguido DALTOI{ MIRANDA, (BRIMA), Soldado de Infantaria n.o 22/21,

ao aperceber-se que os suspeitos civis estavam a espancar o Tenente Marcelo Graça,

que tinha oferecido resistência, e temendo por consequências mais graves,

nomeadamente que o matassem, disparou um tiro para o ar,

Dero.chode En<erâúeôroda l.strúção Prêparãrôra 767122 1.r te.ção olaPdê sáoÍomé e Píncip€ 49/tos
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92.o

Ao ouvir o disparo efetuado pelo arguido DALTON MIRANDA, (BRIMA),

Soldado de Infantaria n.o 2212L, o arguido BRUNO AFONSO (tucAs) escondeu-se

numa cela imedíatamente adjacente, na posse de 01 (uma) das 04 (quatro)

Espingardas Militares que lhes tinham sido entregues.

93.o

Entretanto, no interior do Gabinete do Oficial de Dia, o ofendido Tenente

Marcelo Graç que continuava a ser agredido com coronhadas pelos suspeitos que se

tinham trancado no interior, em determinado momento conseguiu sacar e municiar

com o auxílio do pe direito a sua arma de calibre 9 mm, e efetuou 01 (um) disparo

para a sua retaguarda com o objetivo de se tentar libertar dos arguidos que o estavam

a agredir e que se encontravam sobre o seu corpo, pressionando-o contra o chão.

94.o

Nessa altura, um dos arguidos retirou-lhe a sua arma da mão, Tokarev, de

9mm, à medida que continuaram a desferir consecutivas coronhadas com a AK 47 com

que o tinham agredido inicialmente.

95.o

A dado momento, um dos suspeitos desferiu-lhe uma coronhada na zona

temporal direita, altura em que o ofendido percebeu que não conseguiria resistir aos

seus agressores, motivo pelo qual decidiu manter-se no chão e fingir-se de morto.

96.o
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c) A imputação da responsabilidade máxima pela vertente Ação

Armada e Criminosa, a título de mera vingança pessoal, ao aqui arguido

DELFIM SANIAGO das NEVES, fazendo crer, Falsamente, aos Civis e

Militares - Praças que foi logrando, paulatinamente, Recrutar, nas

circunstâncias e termos acima amplamente dissecados, que estoutro

seria o Mentor e Financiador do vertente Golpe de Estado.

DOLO

171.o

Em todas as suas condutas, os suspeitos falecidos (cujo procedimento criminal

foi arquivado, por extinção por morte) e os arguidos BRUNO dos SANTOS LIMA

AFOÍ{SO, ADMÍLSON da COSTA ALEGRE VERA CRUZ SEVERTANO, ANGETÍCrO

CELESTE CARLOS, DALTON FERI{ANDES MIRANDA, 
'AÍLSON 

dê SOUSA LUiS

dA MATÀ JAMÍISON BORJA TAVARES, NELCISO ASSUNçÃO SOUSA PONTES,

ODILEY FERREIRÂ da CRUZ ALMEIDA" STEPHANE d,ALMEIDA SAI{TIAGO, E

FRANcIsco da GIóRIA FILIPE atuaram sempre em conjugação de esforços e

intentos e na execução de um plano previamente delineado entre todos, de acordo

com a repartição de tarefas acordada, sendo a participação de cada um essencial à

concretização do plano e com o objetivo comum de tomar o controlo do Quartel do

Morro.

172.o

Os arguidos bem sabiam que o Estado de direito constitucionalmente

estabelecido é aquele que resulta da Constituição da República de S. Tomé e Príncipe

Irí
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Nessa altura, os arguidos arrastaram o corpo do ofendido Tenente Marcelo da

Graça para um dos cantos do Gabinete, afastandoo da porta de entrada. e deixaram-

no deitado no chão.

97.o

O disparo do ofendido Tenente Marcelo da Graça alertou os demais militares no

sentido de que algo de anormal se estaria a passar no interior do Gabinete do Oficial

de Dia.

98.o

Perante esta ocorrência, de imediato os três Sargentos que se encontravam ao

serviço naquela noite - 1.o Sargento e Comandante da Guarda MIKE RAMOS, 2.o

Sargento e Comandante-Força ELAIQUE SOUSA, 3.4 Sargento DANIEL CARNEIRO -

reagiram e perceberam que algo de grave se estaria a passar no interior do Quartel do

Morro.

99,o

Em concreto, o 1.o Sargento e Comandante da Guarda MIKE RAMOS,

responsável p€la PoÍta de Armas e pelas Guaritas e Sentinelas no Quartel do Morro,

deu ordem aos seus subordinados para formatura junto à Porta de Armas.

100.o

O 2.o Sargento e Comandante-Força EWQUE SOUSA, responsável pela sua

Segurança Exterior e Interior, dirigiu-se para o Gabinete de Oficial de Dia para

confirmar o que se estaria a passar, sendo que falou antes disso com o MIKE RAMOS.

101.o
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o 3.4 sargento DANIEL CARNEIRO, Sargento de Dia naquela data,

encaminhou-se rapidamente para o Gabinete do Oficial de Dia, por pensar que se

trataria de um disparo acidental e que o mesmo precisasse de ajuda.

102.o

O 2.o Sargento e Comandante-Força ELAIQUE SOUSA e o 3.4 Sargento DANIEL

CARNEIRO, Sargento de Dia viriam a encontrar-se perto do Gabinete de Oficial de Dia,

onde este último já se encontrava abrigado por ter sido alvo de vários disparos na sua

direção por parte dos suspeitos que continuavam encurralados dentro do referido

gabinete.

103,o

Ao ver-se encarcerado na cela, com poucas possibilidades de fuga, o arguido

BRUNO AFONSO, (LUCAS), ligou para o telefone propriedade do arguido

,AMÍLSOil TAVARES, (CABTDELET) ou (CABTLELÉ), 2.o Cabo n.o 190/21, dando-

lhe nota que estava encurralado, cerca das 00h37, pedindo{he auxílio para sair dali.

104.o

De seguida, cerca das OOh48, o arguido BRUNO AFONSO, (LUCAS),

contactou telefonicamente o falecido ARtÉClO cOsTA, dando-lhe igualmente nota

que estava encurralado e pedindo ajuda.

105.o

Seguiram-se vários contactos telefónicos entre o arguido BRUNO AFONSO,

(LUCAS), e GONçALO BONFIM, (ARIIIANDO), entrê as 01hO7 e a 01h19,

ambos encurralados, o primeiro na cela adjacente ao Gabinete do Oficial de Dia onde
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se viram confrontados com idênticos problemas de Reintegração daqueles Ex-Militares

Estrangeiros que haviam servido o "Apartheid".

160.o

Neste contexto, em consequência da pressão crescentemente exercida junto

dos sucessivos Poderes PolÍticos, no dia 16 de julho de 2003, o falecido ARLÉCIO da

COSTA e seus pares desencadearem Golpe de Estado atinente à destituição do Chefe

de Estado e do Govemo de Unidade Nacional, cujos principais Membros resultariam

detidos no Quartel do Morro, à semelhança do que se verificaria com vários elementos

do Gabinete da Presidência e com o próprio Procurador-Geral da República.

161.o

Na sequência do processo negocial que se seguiu àquela ação armada, a

Comunidade Internacional logrou demover os Ex-Búfalos de semelhantes intentos

golpistas e prover ao restabelecimento da Ordem Constitucional, desideratos, estes,

concretizados através de Memorando de Entendimento datado de 23 de julho de 2003.

162.o

Desse memorando resultou a aprovação da Lei n.o 6/2003, de 24 de julho, nos

termos da qual foram Amnistiados todos os Civis e Militares implicados nos

acontecimentos de 16 de julho de 2003, e

163,o

a concessão, por parte do Estado São-Tomense aos "Ex-búfalos" de 02 (dois)

talhões de terreno, na zona norte da Ilha de São Tomé, para exploração localizados

em zona de elevado potencial turístico e valor económico, perfazendo, no seu

conjunto, o total de 310 ha (trezentos e dez hectares), mediante fixação da

obrigatoriedade de pagamento de rendas anuais.
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pedir a ajuda e intervenção do Estado na resolução do problema da acumulação de

dívida resultante da não{iquidação das rendas anuais dos talhões de terreno, que, em

tais circunstâncias, lhe(s) foram Concessionados.

168.o

Em 10 de março de 2021 ocorreu a (Re)Concessão desses mesmos talhões de

terreno, por parte do Estado São-Tomense, em favor de pessoa coletiva com a

designação comercial CNN - Clube Nacional de Negocios, 16.a (NIF 5t7392251),

fundada e registada pelo arguido DELFIM SANTIAGO das NEVES.

169.o

Em 5 de maio de 2021 DELFIM SANTIAGO das NEVES alienou a CNN,

valorizada em virtude de taís concessões, a um Grupo de Investidores Estrangeiros

encabeçado por TITUS GEBEL, de origem Alemã, mediante elevadas contrapartidas.

170.o

Tais factos aumentaram o descontentamento e a revolta do falecido ARLÉCIO

COSIA (BOSS), expressos, por escrito, ao, então, Presidente da AN da RDSTP, e

determinaram o afastamento entre ambos e motivaram o falecido a congeminar e

desencadear o Assalto ao Quartel do Morro, no âmbito e contexto de Plano mais

alargado, por si delineado, com o tríplice intuito, de:

a) Tornar pública a sua intransigente manifestação de força e

tomada de posifo, face à manifesta e definitiva Perda das Concessões

na Praia das Conchas, em beneflrcio de DELFIM SANTIAGO das NEVES.

b) Coagirem o Estado São-Tomense a dar resposb favorável às

reivindicações do falecido ARLÉcIo da COSTA (BOSS).
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164.o

Com vista à execu$o deste segundo ponto do memorando, os "Ex-búfalos",

em redor de ARLÉCIo cosTA e sob o impulso do mesmo constituiram a pessoa

coletiva, com a designação comercial Falcon Group, 16.a (NIF 327549), no ano de

2004.

165.o

No entanto. a Falcon Group mostrou-se incapaz de prover à obtenção de fonte

de financiamento e/ou ao recrutamento de Investidores cuja dimensão lhe

proporcionasse construir as infraestrutura) necessárias à rentabilização daqueles

talhões de terreno, conduzindo ao não pagamento da renda anual imposta,

acumulação de divida que conduziu à perda, por revogação, das concessões, nos

termos do disposto na Cláusula 5.a do correspondente Contrato,

166,o

A partir desse momento ARLÉCIo CosTA integrou/fundou/apoiou vários

partidos políticos e, mais recentemente, integrou o novo Movimento "BASTA!", liderado

pelo arguido DELFIM SANTIAGO das NEVES, com o único proposito de coligir apoio e

influência polítíca que lhe permitissem ultrapassar o problema.

t67.o

O falecido ARLÉCIO COSTA dirigiu vários e insistentes pedidos de audiência e

reclamações em nome daquela Pessoa Coletiva, e, por escrito, aos Chefes de Estado e

do Governo Cessante da RDSTP e a outras Altas Individualidades das esferas Interna e

Internacional, tais como, os Presídentes da Assembleia Nacional e do Supremo

Tribunal de lustiÇa, o Ministro das Infraestruturas, o Representante das Nações Unidas

em STP e os Presidentes das Repúblicas Democráticas do Congo e do Gabão, sempre a

Ití
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155.o

À semelhança do falecido lnlÉcro da cosTA (lnlÉcro/eoss), também o

falecido GONÇALO BONFIM (ARMANDO) íntegrou o 32.o Batalhão de Infantaria da

África do Sul denominado "Os Búfalos", tamtÉm chamado "Os Terríveis".

156.o

Tal Batalhão foi constituí(do em finais de 1993, no seio do qual ganharam

reconhecida notoriedade pela competência, coragem e destreza evidenciadas em

Operações de Alto Risco desencadeadas por esta Unidade de Elite no Exterior,

designadamente, no âmbito das Guerras Civil Angolana e de Independência da

Namíbia.

L57.o

Porém, no seguimento da queda do Regime Sul-Africano "Apartheid", em 26 de

março de 1993 ocorreu o desmantelamento e consequente desmobilização dos seus

efetivos, anteriormente recrutados em diversos países do mntinente Africano, como a

RDSTP, aos quais retomariam em situaÉo de enorme precariedade, enfrentando,

dificuldades de (Re)Adaptação e/ou (Re)Inserção Social.

159.o

No seguimento desse regresso às origens, os "Búfalos" São-tomenses

associaram-se em redor do falecido ARLÉcIo da cosTA (BoSS).

159.o

Pretendiam de uma forma mais organizada exigirem aos sucessivos Executivos

Governamentais o reconhecimento e retribuiÉo material pelos seus méritos e feitos

Militares em defesa dos interesses daquele Regime de Segregação Racial em toda a

África Austral, na senda do que se vinha verificando nos demais Estados Africanos que
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Em consequência das agressões, o ofendido necessitou ser transportado ao

Hospital de urgência, apresentando ferida contusa na câbeça, no lábio superior e

orelha direita, tendo sido feita assepsia e antissepsia e sutura, com anestesia local, das

feridas e um hematoma subgaleal .

151.o

O ofendido apresentava ainda fratura da coroa dos dentes 21 e 22, edema

palpebral superior e inferior temporal à direita, edema macular ligeiro à direita e

hemorragia subconjuntival bilateral.

152.o

O ofendido ficou internado no Hospítal Ayres de Menezes desde a data da

ocorrência até 2 de dezembro de 2022, foi medicado e observado por diversas

Especialidades durante o tempo que permaneceu no Hospital. data em que foi

transferido para a enfermaria do Quartel e manter igual tratamento.

153.o

Tais lesões determinaram 20 dias de doença, com afetação da capacidade de

trabalho geral (20 dias) e com afetação da capacidade de trabalho profissional (20

dias.

154.o

Do ocorrido resultaram para o ofendido como consequências permanentes,

cicatrizes na cabeça e na orelha.
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Gabinete do Oficial de Dia e retirarem do seu interior o Oficial que lá se encontrava,

bem como os responsáveis pelo "Assalto ao Quartel".

146.o

Assim, o Tenente de Engenharia Nilton Assunção e o Sargento Chefe de

Engenharia Álcio Eusébio aplicaram uma pequena carga explosiva constituída por 2OO

gramas TNT na Porta de Entrada do Gabinete, que fizeram explodir, provocando o

rebentamento da pofta.

147.o

Não obstante, os suspeitos ainda permaneceram no interior do Gabinete onde

se encontravam barricados durante alguns instantes, o que motivou a que oficiais

chamassem pelos nomes dos suspeitos, gritando para que saíssem e que entregassem

as armas.

148.o

Começaram então a render-se um a um, entregando as armas e saindo do local

onde se encontravam barricados e encaminhados de seguida para as instalações da

Polícia Militar.

149.o

Após procederem à detençâo dos agressores que ali mantinham privado da

liberdade o ofendido Tenente Marcelo Neto da Graç, transportaram este último para

as Urgências do Hospital Ayres Menezes.

150.o
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A contrario, os demais suspeitos civis, que viriam a falecer, reagiram com novas

rajadas de disparos de espíngarda automática na direção dos militares que para ali

tinham sido mobilizados.

L42.o

Seguidamente, o Tenente Coronel Virgílio Pontes ordenou aos seus militares,

em concreto ao Tenente de Engenharia Nilton Assunção, que fossem buscar uma

marreta com a qual pudessem proceder ao arrombamento manual da porta do

Gabinete do Oficial de Dia, sem que isso colocasse em causa a integridade física do

Tenente Marcelo Graça.

143.o

Na posse da marreta, os militares chefiados pelo Tenente Coronel Virgílio

Pontes dirigiram-se à porta de entrada e o Tenente de Engenharia Nilton Assunção

desferiu duas pancadas violentas com a marreta, sendo que se aperceberam nesse

momento que a porta estaria barricada.

L4.o

Novamente, perante tal atuação, os suspeitos que se encontravam no interior

do Gabinete do Oficial de Día dispararam nova rajada de tiros com as armas que

tinham na sua posse, e que pedurou a porta, obrigando o Tenente de Engenharia

Nilton Assunção a refugiar-se para não ser atingido por tais disparos.

145.o

Perante o impasse que se vivia, a situação apenas veio a ser resolvida após o

nascer do dia, quando o Comando decidiu que teriam de utilizar meíos mais eficazes

através de uma ação tática para alcançarem o pretendido, ou seja, entrarem no
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137,o

Percebendo que se encontrava cercado e sem qualquer possibilidade de fuga e

temendo pela sua vida, o arguido BRUNO AFO SO, (LUCAS), decidiu aproveilar a

interrupção dos disparos de Arma-de-Fogo ordenada pelo WILKER VIEGAS, 2.o

Tenente Fuzileiro Naval, com vista à rendição dos suspeitos, e tomou a decisão de se

entregar voluntariamente aos Militares que defendiam o Quartel.

138.o

Constatando igualmente que alguns Militares se vinham aproximando do local

em que se encontrava, com as respetivas Arma-de-Fogo apontadas, o que logrou ver

através da projeção das suas sombras, o arguido BRUNO AFONSO, (LUCAS),

comunicou-lhes a sua decisão, gritando "Vou-me render!...." (Sic.), acrescentando que

se encontrava sozinho no interior da Zona das Celas.

139.o

Em consequência, os Militares ordenaram-lhe que arremessasse, primeiro, os

carregadores, e, depois. a Arma-de-Fogo que tinha em sua posse, e, em seguida, que

saísse do local em que se encontrava, caminhando de costas e com as mãos atrás da

cabeça em direfro à Parada, tendo o arguido cumprido tais indicações.

l«l.o

O arguido foi de imediato transportado para a sala da Polícia Militar (PM) para

ser interrogado, para onde seriam igualmente levados os arguidos que foram sendo

identificados como intervenientes no plano congeminado por ARLECIO e ISAAC de

tomada do Poder,

141.o
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para a Rádio Naclonal de São Tomé e Príncipe numa tentativa de entrar em direto num

programa daquela Rádio para dar conta do que se estava a passar no Quartel do

Morro, percebendo a gravidade do ocorrido e não conseguindo alcançar vias de

resolução.

133.o

Pese embora as tentativas de negociação, os suspeitos e arguidos mantiveram

sempre uma atitude agressiva, disparando várias vezes em direção à porta de entrada

e às janelas do Gabinete do Oficial de Dia visando os vários mílitares que foram

chamados ao Quartel do Morro.

134.o

lá no interior do Quartel com os homens que comandava, WILKER VIEGAS, 2.o

Tenente Fuzileiro Naval, começou a gritar na direção dos indivíduos que mantinham o

Oficial de Dia privado da liberdade, e que disparavam contra as várias forças militares,

para que entregassem as armas e se rendessem, recusando aqueles a rendição, e

exigindo a presença da Comunicação Social.

135.o

Durante algumas horas e até ao amanhecer o Tenente WILKER VIEGAS,

juntamente com os seus fuzileiros, tentaram resolver a sifuação e provocar a rendiÇo

dos indivíduos que se mantinham no interior do Gabinete do Oficial de Dia.

136.o

Durante esse período foram arremessadas duas granadas de gás lacrimogéneo

para o interior do Gabinete do Oficial de Dia por uma janela, sendo que ainda assim

não obtiveram quaisquer resultados, nomeadamente a rendição dos visados.

w
U
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129.o

Perante esse facto o Tenente Coronel Virgílio Pontes conseguiu ele próprio

conversar com o ofendido Tenente Marcelo Graça, questionando-o se estava ferido e

bem assim se existia a possibilidade de falar com os indivíduos que o estavam a privar

da liberdade, tendo o mesmo respondido afirmativamente a ambas as questões.

129,o

O Tenente Coronel Virgílio Pontes conversou telefonicamente com um dos

suspeitos que estava barricado para tentar encetar negociações com os suspeitos

EZEQUIEL AFONSO, (ISAAC), GONçALO BONFIM, (ARMAIDO) E JULIÁIT DA

SILVÂ, (INTO) com vista à rendifo pacífica dos mesmos e à resolução da situação

que se encontrava em curso.

130.o

Não obstante esta tentativa por parte dos Militares, os barricados negaram

qualquer possibilidade de negociações, alegando que quando vissem o estado do

Oficial de Dia os iriam "executar".

131.o

Face à tentativa falhada de negociação e continuando troca de tiros entre os

suspeitos, os arguidos que dispararam na direÉo das várias forças que se

encontravam na zona da Parada, foi ordenado o avanço dos Fuzileiros para o interior

das instalações do Quartel do Morro.

132.o

Pelas 04h26 o suspeito rULláIT DA SILVA" (Ii{TO) utilizando para o efeito o

telefone do suspeito GONçALO BONFIM, (ARIIIANDO), encetou contacto telefónico
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123.o

De igual forma chegou ao Quartel do Morro WILKER VIEGAS, 2.o Tenente

Fuzileiro Naval, mandatado pelo CEMFA, e acompanhado de um pelotão de Fuzileiros

Navais, com o objetivo de auxiliar a terminar com a atuação dos arguidos e

consequentemente retomar o controlo do Quartel do Morro.

124.o

Nesse momento assumiram posições de Defesa no Quartel WILKER VIEGAS,

2.o Tenente Fuzileiro Naval, acompanhado de um pelotão de Fuzileiros Navais, que se

posicionaram inicialmente no exterior do Quartel de forma a reforçar o perímetro de

segurançâ, evitando assim uma possível fuga dos arguidos através das janelas do

Gabinete de Oficial de Dia.

125.o

Encontrando-se aindâ no exterior do Quartel, o Vice-CEMFA Armindo Silva, o

Crmandante do Exército losé Maria Menezes e o Tenente Coronel Virgílio Pontes,

entraram tamtÉm para dentro das instalações militares, a fim de cmrdenarem a ação

militar de resposta com vista ao restabelecimento do controlo do Quartel.

126.o

Nesse momento, um oficial tentou entrar em contato via telefone com o

Tenente Marcelo, tendo, após muitas tentativas, conseguindo estabelecer conversação

com alguém que não puderam confirmar se era o militar sequestrado.

,-27.o

Posteriormente, os arguidos permiüram que efetivamente o Tenente Marcelo

da Graça contactasse telefonicamente de volta o oficial que ligou inicialmente. .\U\r
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118.o

Com o passar das horas, chegaram ao Quartel vários Oficiais e Sargentos, entre

os quais o CEMFA, Olinto Paquete, o Vice-CEMFA Armindo Silva, o Comandante do

Exército José Maria, e ainda outros Oficiais Superiores, nomeadamente o Tenente-

Coronel Virgilio Pontes, Chefe de Repartição de Operações do Estado Maior das Forças

Armadas.

119,o

Entretanto, por ordem do Comandante do Exército, o Capitão STOY MILLER,

Comandante da Polícia Militar, e o Capitão HECI-OR MONTEVERDE mobilizaram e

posicionaram efetivos do Exército em locâis estrat4licos de forma a cercar o Quartel e

impedir a entrada de estranhos ou a tentativa de fuga dos "assaltantes"

120.o

O Capitão HECTOR MONTEVERDE, Chefe do Comando do Quartel, posicionou-

se e aos militares por si comandados junto do Portão Norte em direção à parada.

121.o

Enquanto que o Capitão STOY MILLER, Comandante da Polícia Militar, entrou

pela Porta de Armas do Quartel do Morro e, juntamente com os seus mílitares,

dirigiram-se para a área da Parada, em zona próxima ao Gablnete do Oficial de Dia

onde se encontravam os arguidos encurralados.

122.0

Os suspeitos prosseguiram os disparos, agora também em direção ao Capitão

HECTOR MONTEVERDE, o Capitão STOY MILLER e bem assim aos militares que

comandavam.
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através da porta de entrada do mesmo, voltada para a parada do quartel, ou, em

alternativa, pelas janelas voltadas para o exterior.

114.o

De igual forma formaram uma barricada com uma mesa e um sofá para se

protegerem dos eventuais projéteis disparados para o interior do gabinete. e bem

assim para evitarem qualquer tentativa de entrada forçada naquele gabinete.

115.o

EntÍe a olh4o e as o3ho8 o falecido ARLÉCIO COSTA realizou inúmeros

contactos telefónicos com o arguido BRUNO AFONSO, (LUCAS), o falecido

GONçAIO BONFIM, (ARÍIIANDO), bem como para a mulher deste ultimo, enquanto

se dirigia para o QuaÍtel do Morro, local onde já se encontrava pelas 03h10, quando

foi contactado pelo falecido GONçALO BONFIM, (ARMANDO), ativando nesse

momento a Antena de Telecomunicações "Radio Naval" que dá cobertura a toda a

zona envolvente àquelas instalações militares.

116.o

De igual forma, o falecido ARLÉcIo cosTA ativou a mesma Antena de

Telecomunicações "Radio Naval" que dá cobertura ao Quartel do Morro quando pelas

03h50 contactou o arguido BRUNO AFONSO, (LUCAS).

ll7.o

Cerca das o4ho3 o falecido ARLÉcIo COSTA encontrou-se já junto à sua

residência, quando foi contactado pela mulher de GONçÁLO BONFIM, (ARMANDO)

que nada sabia do marido daquela, mas que de manhã o iria procurar.
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se encontravam os demais suspeitos civis EZEQUIEL AFOÍ{Sq (ISAAC), GONçALO

BOilFIM, (ARMAI{DO), IULTAIT DA SILVÂ, (INTO).

l06.o

Pouco tempo depois o arguido BRUNO AFONSO, (LUCÂS), encetou novos

contactos com familiares, nomeadamente a esposa e o tio Vicente Lima igualmente a

solicitar ajuda para sair da situação em que se encontrava.

lo7.o

Face aos disparos provenientes do interior do Gabinete de Oficial de Dia, o 2.o

Sargento e Comandante-Força ELAIQUE SOUSA teve necessidade de se abrigar à

semelhança do que tinha feito o 3.o Sargento.

109.o

De forma a reagirem aos disparos que se encontravam em curso o 3.4 Sargento

DANIEL CARNEIRO deslocou-se ao Gabinete da Polícia Militar de onde trouxe duas AK-

47 , uma pa? si e outra para o 2.o Sargento.

109.o

Desta forma encurralaram os falecidos EZEQUIEL AFONSO (ISAAC),

GONçAIO BONFIM (ARMANDO) e ,ULI-AIT da SILVA (INTO) no Gabinete do

OficiaFDia e o arguido BRUI{O AFONSO (LUCAS) na cela onde o mesmo se tinha

resguardado na posse de 01 (uma) das 04 (quatro) Espingardas Militares acima

referenciadas.

110.o
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Iniciou-se nessa altura intensa troca de tiros entre o 2.o Sargento e

Crmandante-Forçâ EIAIQUE SOUSA, o 3.4 Sargento DANIEL CARNEIRO. Sargento de

Dia contra os Invasores do Quartel do Morro, em que paÍticiparam não só os suspeitos

civis mas também os militares, ainda que de uma forma discreta para tentar que a

atuação dos mesmos e intervenção no que se estava a acontecer passasse

despercebida.

111.o

Ambos os Sargentos ELAIQUE SOUSA e DANIEL CARNEIRO encetaram

contactos para Oficiais e Sargentos que não se encontravam no interior do Quartel do

Morro. dando-lhes nota do que se estava a passar e pedindo-lhes a comparência no

local.

112.o

Simultaneamente, o arguido DALTON MIRANDA (BRIMA) dirigiu-se ao 2.o

Sargento ELAIQUE SOUSA, que se encontrava abrigado para evitar ser atingido por

tiros disparados pelos arguidos encurralados no Gabinete do Oficial de Dia, por detrás

de várias caixas em madeira com materiais de telecomunicações que permanecíam

acondicionadas na Parada, junto à Ala Oeste do Quartel do Morro, apontou-lhe a arma

que empunhava AK-47 e disse que o matava caso insistisse opor-se à Tomada do

Complexo Militar.

113.o

Nessa altura os arguidos que estavam encurralados no interior do Gabinete do

Oficial de Dia aperceberam-se que não tinham qualquer possibilidade de fuga quer
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em vigor, sendo os seus órgãos de soberania ocupados por quem tem para tal

legitímidade, nos termos da constituição e da lei, designadamente por eleição.

L73.o

Não obstante, os arguidos atuaram com a intenção de tomar o controlo do

Quartel do Morro e daí seguir depois para deter vários titulares de cargos polÍticos no

Estado.

174.o

Pretendiam os arguidos coagir alguns órgãos de soberania (Governo,

Agsembleia Nacional, Presidente) a concederem ao ARLÉcIo COSTA beneficios no gue

dizia respeito às concessões dos terrenos.

175.o

Os arguldos e suspeitos quiseram e pretenderam usar violência armada para

conseguirem alcançar os seus propositos de forma mais eficaz.

176.0

Ao atuarem da forma descritos os suspeitos e os arguidos atuaram em

conjugação de esforços com a intenção de privarem da liberdade o Oficial de Dia,

impedindo que o mesmo saísse do seu Gabinete, pois era o plano que previamente

todos tinham delineado em comum acordo, o que lograram conseguir durante várias

horas.

!77.o

Bem sabiam os arguidos que para lograrem ter sucesso na sua atuação teriam

necessariamente recorrer ao uso de força física contra o Oficial de Dia, molestando-o

na sua integridade frsica e conformaram-se com esse resultado, executado
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materialmente pelos suspeitos falecidos, em superioridade numérica para com o

ofendido.

178,o

Os arguidos sabiam que as armas que utilizaram e detiveram são de uso

exclusivo militar que usaram para lograr o objetivo e com a intenção de subversão do

Estado de direito constitucionalmente estabelecido.

L79.o

Ao atuarem da forma descrita, em conjugação de eíorços e intentos entre os

suspeitos falecidos e os arguidos, estes bem sabiam que ao ser disparados rajadas de

tiros com espingarda automática poderia um dos tiros atingir mortalmente um dos

militares que se encontravam na frente da defesa do Quartel do Morro, em concreto os

ofendidos DANIEL FURTADO LOPES CARNEIRO, 3.o Sargento da Polícia Militar, MIKE

AFONSO LOPES dOS RAMOS, 1.O SATgENIO, ELAIQUE dA GLÓRTA CRAVID E SOUSA,2.O

Sargento de Engenharia, vIRGÍuo MARTINS de SOUSA PoNTES, Tenente-Coronel,

WILKER NEY da VERA CRUZ VIEGAS, 2.o Tenente - Fuzileiro Naval, STOY

MILLER VAZ DE SOUSA PONTES, Capitão da Polícia militar. e HECTOR YASALDE

MARQUES MONTE VERDE, Capitão de infantaria.

180.o

Os arguidos sabiam que as armas que utilizaram tinham elevado impacto letal,

pelo que qualquer tiro que acertasse nos ofendidos acima mencionados, ou noutros

militares, poderia ter nos mesmos consequências fatais, e, não obstante mnformaram-

se com tal resultado.

181.o
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Mais sabiam todos os arguidos que os atos cometidos eram praticados contra

militares no exercício das suas funções, tal como sabiam porque assim o pretenderam,

que tinham recrutado para aquele efeito pelo menos 14 pessoas.

182.o

Com a prática destes factos os arguidos pretendiam asseguram a fuga do local

e a impunidade pelos atos que tinham anteriormente comeüdos, tendo congeminado o

plano que viria a ser executado durante vários meses,

183,o

Em todas as suas condutas os arguidos BRUNO dos SANTOS LIMA AFONSO,

ADMÍLSON dA COSTA ALEGRE VERA CRUZ SEVERIANO, ANGELÍCIO CELESTE CARLOS,

DALTON FERNANDES MIRANDA, JAÍLSON dE SOUSA LUÍS dA MATA, JAMÍLSON BORJA

TAVARES, NELCISO ASSUNSO SOUSA PONTES, ODILEY FERREIRA dA CRUZ

ALMEIDA, STEPHANE dALMEIDA SANTIAGO, E FRANCISCO FILIPE ATUATAM dE fOTMA

livre, deliberada e consciente.

Da Pena Acesúria de Expulsão

194.o

Os arguidos contra os quais se deduz a presente acusação são todos militares

(com exceção do arguido BRUNo AFONSO) ao serviço do exército que cometeram

crimes em violação do Código Penal.

195.o

Em concreto o arguido ADMÍtsoN da cosTA tem o posto de Soldado de

Anilharia, com o n.o de ordem 15612l, o arguido ANGEúCIO cARLos tem o posto

de 2.o Cabo de Infantaria, com o n.o de ordem 277121, o arguido DALTON
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MIRANDA tem o posto de Soldado de Infantaria, com o n.o de ordem 2212L, o

arguido JAÍLSON da MATA tem o posto de 2.o Cabo de Artilharia, com o n.o de

ordem 215/21, o arguido ,AMÍLSON TAVARES tem o posto de 2.o cabo n.o 190/21,

o arguido NELCISO PONTES tem o posto de Soldado de Engenharia, com o n.o de

ordem 2@121, o arguido ODILEY ALMEIDA tem o posto de 2.o Cabo, com o n.o de

ordem n.o L38l2l, o arguido STEPHAI{E SANTIAGO tem o posto de Soldado, com o

n.o de ordem 18U21, o arguido FRANCISCO FIUPE tem o posto de Soldado

Enfermeiro 130/21.

186.o

Os factos que supra lhes são imputados são graves, integram a prática de

crimes dolosos, puníveis com pena de prisão até quinze anos e prevê-se, com elevada

probabilidade, atenta a natureza do crime e as circunstâncias de vida profissionay

militar dos arguidos, que os mesmos possam vir a praticar crimes de idêntica natureza.

187,o

Os arguidos praticaram os fatos, com grave abuso da função que exercem e

grave violaSo dos deveres que lhes são inerentes ao estatuto de milítares.

1gg.o

Pelos factos supra, os arguidos revelaram ser incapazes e indignos de

pertencerem às Forças Armadas ou a outras forçs militares, implicando assim a perda

de confiança necessária ao exercício de fun@o militar.

189.o

Em conformidade com o disposto no artigo 4.o,37.o,38.o, 41.o do Decreto

n.o7l:292, de 26 de novembro de 1925, conjugado, com artigo 63.0, 64.0, 66.0 do )
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Código Penal, deverá ser aplicada aos arguidos a pena acesória de demissão das

Forças AÍmadas, o que se d*de já se requer,

Ao agir da forma descrita, os arguidos BRUNO dos SANTOS

CELESTE CARLOS, DALTON

FERilANDES MIRANDA, JAILSON dC SOUSA LUIS dA MATA,

,A!4ÍrSON BOR A TAVARES, NELCTSO ASSUNçÃO SOUSA

PONTES, ODILEY FERREIRA dA CRUZ ALMEIDA, STEPHANE

d,ALMEIDA SANTIAGO, E FRANCISCO dA GLóRIA FILIPE

incorreram na prática, em coautoria e concurso efetivo, de:

- um crime de AlteraÉo Violenta do Estado de Direito, na

forma qualificada, p.p. pelo aftigo 391.0, n.ol e 2 do Código Penal,

- sete cÍimes de Homicídio Qualificado na forma tentada,

p.p. pelo artigo 130.ô, n.ol e 2, als. e), g), h) e k) e 22.o do Côdigo

Penal,

- um crime de Ofensas Corporais com Dolo de Perigo, p.p.

pelo artigo 143.o, n.o1, 2 e 3 do Código Penal,

- um crime de Sequestro agravado, p.p. pelo artigo 158.0,

n.o1 e 2, als. b), g) e n.03 do Código Penal,

- um crime de Detenção e Uso de Armas Proibidas, p. p.

pelo artigo 397.0, n.o1, 2 e 3 do Código Penal,

- um crime de detenção e uso de armas proibidas, p. p.

pelo artigo 397 .o, n.ol, 2 e 3 do Código Penal.

-r jt-; !:i f ,t.'iÇE=.r.'iq.1 -! . í
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Prova:

Toda a dos ôutos, sendo:

Declarações dos arguidos pÍ€stadas em sede de interrogatorio pêrante

autoridade judiciária, Ministério Públim e/ou Juiz de Instrução Criminal.

Periclal:

. Relatório de Exame Pericial (REP) elaborado pelo Laboratório de Polícia Científica

(LPC) da Pl, documentando o Reconhecimento e Inspeção Preliminar às

Instalações do Quartel do Morro, de fls. 18 a 38;

. Relatório de Exame Pericial (REP) pelo Laboratório de Polícia Científica (LPC) da

PJ, com a colaboração de Especialista de Polícia Científica (EPC) da PJ de

Portugal. documentando a Inspe$o ludiciária Complementar às Instalações do

Quartel do Morro, de fls. 502 a 626;

o Relatório de Exame Pericial (REP) elaborado pela UPTI da PJ de Portugal, sobre a

Extração de Dados Forenses dos Equipamentos Telefónicos de marca e modelo

APPLE |PHONE c/ IMEI 356727115369967 e SAMSUNG 59 e respetivo(s)

CaÊão(ões) Telefónico(s). pertencentes ao arguido CRUIFF VAZ, de fls. 638 a

642;

. Relatório de Exame Pericial (REP) n.o 202210784-BBG exarado pelo LPC - Área

de Biotoxicologia - Biologia da PJ de Portugal, sobre a comparação do Perfil de

ADN do Tenente - MARCELO NETO da GRAçA com os Vestígios Hemáticos

recolhidos em Inspeção Judiciária ao Gabinete daquele Oficial-Dia, documentada

Despachodê t..€rr.mento dâ lnttruçao Preparató.iã 767122 - 1.r5ecção DlÂP de 5ãoToôé e Pín.ipe
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA Ití DE sÃo roME E pnÍNcpe

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

em Auto de Diligências de fls. 321 a 345 e em REP de fls. 502 a 626, de fls. 845

a 846 v;

Relatório da Perícia de Avaliação do Dano Corporal em Direito ao Tenente -

MARCELO NETO da GRAÇA, de Íls.7262 a 7267)

APENSO C - Relatório de Exame Pericial realizado pela Unidade de Perícias

Tecnológica e Informática (UPTI) da Polícia ludiciária (PJ) de Portugal - Extração

de Dados Forenses de Equipamentos de Armazenamento de Massa, Informáticos

e Telefónicos que resultaram Apreendidos aos falecidos Arlécio Costa e Gonçalo

Bonfim, e aos arguidos Bruno Afonso, Cruyff Conceição, Delfim Das Neves,

Francisco Filipe, Jaílson Mata, losé Maia. Odiley Almeida e Rivaldo Neves.

Documental:

Auto de Notícia da PJ de STP e Relatório Preliminar de Inquérito do Estado Maior

(EM) das Forps Armadas (FA) da República Democrática de São Tomé e Príncipe

(RDSTP), de fls. 2A, 28 e 3A a 12;

Guia de Entrega dos objetos Entregues pela Polícia Militar (PM) juntamente com

os Civis e Militares Detidos, de fls. 13,

Auto de Diligência Externa e Relatório de Exame Pericial (REP) exarado pelo

Laboratório de Polhia Científica (LPC) da Pl, documentando o Reconhecimento e

Inspe$o Preliminar às Instalações do Quartel do Morro, de fls. 15 a 38;

Auto de Apreensão dos Vestígios que se lograram Apreender na Inspeção

Preliminar às Instalações do Quartel do Morro. nos termos documentados a fls.

L5 a 38, de fls. 38-4

oêepachode E.ce.ramenio d.lner.úçao P.epa.ató,i.767122 - 1r 16çã0 olaPd€ SaoTomée Prlncipe 15/tO\
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA I+t DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Fichas Biográficas e Resenhas dos Arguidos, de fls. 39 a 88;

Auto de Apreensão do Vekulo Automóvel de marca MITSUBISHI com a matrkula

STP-62-49Q, utilizado pelos arguidos no dia dos factos, de fls. 89;

Auto de Diligência Externa e Auto de Busca e Apreensão à residência do falecido

GONçALO EVARISTO BONFIM, de fls. 261 a 262 v;

Auto de Busca e Apreensão à residência sita em Madre Deus, do falecido

ARLÉCIO ALEXANDRINA dA COSTA, dE fl5, 264 E 265;

Auto de Busca e Apreensão à residência sita em Quilombo, do falecido ARLÉCIO

ALEXANDRINA da COSTA, de fls. 267 e 268;

Auto de Busca e Apreensão à residência sita em Riboque, do falecido IULLAITT

CoNCEIéO CARNETRO. de fls. 285 e 286;

Auto de apreensão de carta de despedida manuscrita pelo falecido IULLAIT

coNcErÇÃo CARNEIRO, de fls. 287 e 288;

Auto de Busca e Apreensão à residência do arguido DELFIM SANTIAGO das

NEVES, sita em Campo de Milho - São Tomé, de fls. 290 e 291;

Auto de Buscâ e Apreensão à residência do arguido DELFIM SANTIAGO das

NEVES, sita em Vila Dolores - São Tomé, de fls. 293 a 295;

Auto de Exame Direto dos objetos Entregues pela Polícia Militar (PM) juntamente

com os Civis e Militares Detidos, conforme Guia de Entrega de fls. 13, de fls. 300

a 312;

Auto de Diligências alusivo à realização de Perícia de Avalia$o do Dano Corporal

ao Tenente - MARCELO NETO da GRAÇ., de fls. 314 e 315;

o8p.chod. E*eÍramento dô lnrtruçao Prep.rarória 767122 - 1.r rÉção DlÀP de 5ào Íohé e Pín.ip€ 16h05
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REPUBLICA DEMOCRÁTI'" EÍ DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Cópia do Auto de Apreensão das Peças de Roupa recolhidas nos Exames

Autópticos realizados no âmbito do Processo n.o 76812022 aos Cadáveres de

ARLÉCIO ALEXANDRINA dA COSTA, GONÇALO EVARISTO BONFIM E JULLAITT

coNcEIÇÃo CARNEIRO da SILVA, de fls.320;

Auto de Diligências de Inspeção Judiciária Complementar às Instalações do

Quartel do Morro, de fls. 321 a 345;

Auto de Apreensão na InspeÉo Judiciária Complementar às Instalações do

Quartel do Morro , de fls. 346;

Álbum Fotográfico mnstituído com Fotografias/Oichés Fotográficos dos Civis e

Militares intervenientes, de fls. 347 a 352;

Informação do Instituto Nacional de Transportes Terrestres (INTT) da RDSTP,

sobre o Veículo Automóvel de marca MITSUBISHI com a matrícula STP-62-49Q,

utilizado pelos arguidos, de fls.365;

CD-ROM disponibilizado pela Companhia Santomense de Telecomunicações,

SARL (CST), contendo Listagens de Tráfego de Comunicações Telefónicas dos

diversos intervenient§ , de fls. 659-660;

CD-ROM disponibilizado UNITEL STP, SARL (UNITEL), contendo Listagens de

Tráfego de Comunicações Telefónicas dos diversos intervenientes, de fls. 668'

669;

Exame Direto com reportagem fotográfica dos Equipamentos Telefónicos

apreendido nos autos a fls. 14 e 300 a 312, 262-262 v., 267-268,290 a 291 e

293 a 295, de fls. 677 a 691;

Derpachodê Encêramênlo d.lnttruçào PÍepâr.tóri. 767122 - 1.. t4çào DlÂP de Sâo Íom{ e Prlncrpe 71/1O5
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA Iiil DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Informação remetida pelo Ministro das Infraestrúuras, Recursos Naturais e Meio

Ambiente da RDSTP, Eng.o 46",'no Afonso Fernandes Rosa Cardoso, respeitante

a Contratos de Concessão Provisória de Terrenos do Estado para Construção, por

pedido de fls. 692 e 693, de fls. 694 a 720;

Informação Clínica do Hospital Central Dr. Ayres de Menezes, documentando as

Lesões do Tenente - MARCELO NETO da GRACA, de Íls. 722 a 742;

Cópias das Certidões de Constituição das Pessoas Coletivas (CNN - Clube

Nacional de Negócios Unipessoal, Ld.a Socíedade Urbanização Palm Beach, ST

Belfutura Promotion, Unipessoal). remetidas aos autos pelo Guiché Único para

Empresas da RDSTP, de Íls. 745 a 813;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos do Telemóvel de marca e modelo

SAMSUNG GALÂXY A32 c/ IMEIS 354566512347677 e 355970992347675,

encontrado e Apreendido em posse do arguido DELFIM SANTIAGO das NEVES,

cfr. fls. 14 e 300 a 312 e REP da UPTI da PJ de Poftugal, constante do Apenso C,

de Í1s.814 a 832;

Auto de Análise da Documentação encontrada e Apreendida em Busca à

residência do arguido DELFIM SANIAGO das NEVES, sita em Campo de Milho -

São Tomé, cfr. fls. 290-290 v., e constante do Apenso A, de fls. 848 a 854;

CD-ROM disponibilizado pela CST, contendo Dados de Base (Elementos e

Documentos de IdentificaÉo. NIF e Moradas) associados aos Titulares de

Contactos Telefónicos que interagiram com os intervenienles, de fls. 873;

Auto de Diligência alusivo à deteção de SMS rececionados pela testemunha

MAYSA MARIA PEREIRA da SILVA, companheira do falecido GONÇALO EVARISTO

Oesparhode E..eíam€nto da lnstrução P.epâ.3róri.767122 - 1 I 3e(ção OiAPdeSãoÍohé e Píncipe 78/105
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RE PU BLrcA DEMOCRÁI." f.f, DE SÃO TOME E PRiNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

BONFIM e detentora do contacto da CST correspondente ao número 9819430, na

madrugada de 25 de novembro de 2022, provenientes dos Centros de

Mensagens dos números titulados e utilizados por aquele e pelo ARLÉCIO

ALEXANDRINA da COSTA, de Íls. 874-875;

Auto de Análise da Documentação Bancária respeitante a Contas (Co)Tituladas

por Intervenientes em Instituições que operam em STP, constante do Apenso 01,

de fls. 876 a 882;

Auto de Análise da Documentação encontrada e Apreendida em Busca ao

arguido DELFIM SANTIAGO das NEVES, cfr. fls. 293-293 v., constante do Apenso

A, de Íls. 896 a 898;

Auto de Análise de vários documentos encontrados e apreendidos na Busca à

residência de ARLÉCIO da COSTA. sita em Madre Deus, cfr. fls. 264-265,

constante do Apenso B, de fls. 912 a 929;

Informação disponibilizada p€la UNITEL, referente a Dados de Base (Elementos e

Documentos de ldentificação, NIF e Moradas) associados aos Titulares de

Contactos Telefónicos que interagiram com intervenientes, de fls. 945-946;

Cópias de Ofícios remetidos pela Diretora da DireÉo do Património do Estado da

RDSTP, ao falecido ARLÉcIo ALEXANDRINA da COSTA, na qualidade de

representante do Falcon Group, Ld.a (NIF 327549), e, ao Sr. NÉ-cnItuÔ Oa

COSTA ALEGRE, na qualidade de Gerente do CNN - Clube Nacional de Negocios

Unipessoal, 16.a (NIF 51739225L), datados de 09 e L5ltLl7022, e, dos Pedidos

de Informação que lhe tinham sido direcionados (suspensão da(s)

concessão(ões) provisória(s) de Terrenos do Estado para Construção Talhões

Oêsp.cho de t n eràmnto d. lnit.u!ão Prepàraróriâ 767122 - 1.. lecção DrÂP de São Íomé ê P.íncipê '19/105
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Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)
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referenciados a fls. 692 a 720, em virtude do Incumprimento da obrigação do

pagamento das rendas anuais devidas ao Estado Santomense, de fls. 965 a 970;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos do Telemóvel de marca e modelo

ALCATEL 5029Y-EEA c/ IMEI 353811110950758, apreendido ao arguído BRUNO

dos SANTOS, cfr. fls. 14 e 300 a 312 e REP da UPTI da Pl de Portugal, constante

do Apenso C, de Í1s.978 e 979;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extrôídos do Telemóvel de marca e modelo

HUAWEI Y6 ATU-121 c/ IMEIS 869244035070626 e 869244035070634,

apreendido ao arguido rcsÉ uen, cfr. fls. 14 e 300 a 312 e REP da UPTI da PJ

de Poftugal, constante do Apenso C, de fls.980 a 983;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos do Telemóvel de marca SAMSUNG

c/ Caftão SIM c/ a Referência 00000008716560, apreendido ao arguido ODILEY,

cfr. fls. 14 e 300 a 312 e REP da UPTI da Pl de Portugal, constante do Apenso C,

de fls. 984;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos do Telemóvel de marca e modelo

SAMSUNG GALAXY A 32 c/ IMEI 355808980435280 e 357948110435285,

encontrado e Apreendido ao arguido DELFIM SANTIAGO das NEVES, cfr. fls. 290-

290 v. e 300 a 312 e REP da UPTI da PJ de Portugal, constante do Apenso C, de

fls. 1009 a 1018;

Informação disponibilizada pela CST, referente à identificação dos Cartões

Telefónicos associados aos Telemóveis utilizados pelos falecidos ARLÉcIo

COSTA, EZEQUIEL AFONSO, GONÇALO BONFIM e IULLAITT e aos respetivos

IW
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REPUBLTCA DEMocRÁrr." ImÍ DE SÃO TOME E PRiNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Dados de Base (Elementos e Documentos de ldentificação, NIF e Moradas), de

fls. 1020 e 1021;

CD-ROM disponibilizado pela CST, contendo Dados de Base (Elementos e

Documentos de Identificâção, NIF e Moradas) associados aos intervenaentes, de

fls. 1023;

Informação disponibilizada pela UNITEL, a Dados de Base (Elementos e

Documentos de ldentificação, NIF e Moradas) associados aos Titulares de

Contactos Telefónicos que interagiram com intervenientes dos autos, de r7s.

1025;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos de Pen-Drive apreendida ao

arguido DELFIM SANTIAGO das NEVES, cfr. fls. 290 a 291 e REP da UPTI da PJ

de Portugal, constante do Apenso C, de Í|t.1026 a 1032;

certidão de Teor Integral do Prédio Urbano (de Habitação) registado em nome

de VALENTINA JOSÉ SEABRA de OLIVEIRA das NEVES, companheira do arguido

DELFIM SANTIAGO das NEVES, de fIs.1O34 a 1036;

Auto de Análise de Documentação pertencente ao falecido ARLECIO na busca à

residência do arguido DELFIM SANTIAGO das NEVES, sita em Campo de Milho -
São Tomé, cfr. fls. 290 a 291, objeto do Apenso A l, de fls. 1037 a 140;

Análise e Correlação das declarações prestadas pelo Ex-CEMFA - Brigadeiro-

General OLINTO PAQUETE, em Inquirições de fls. 883 a 895 e 899 a 905, e, pelo

3.o Sargento de Artilharia - SILVINO MENDES de PINA, em Interrogatórios de

Arguido constantes de fls. 156 a 158 v., 186 a 189 e 855 a 862. de fls. lHl a

1046;

Oesracho de En.êr.mêntodã lnttruç:o Prep!Íàióriâ 767122 - 1! s€.ção OIAP d. SloToné e P.l.cipê 81/105
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REPU I]LICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos do Telemóvel de marca e modelo

VIVO X-SERLES Y50 c/ IMEIS 355107450239953 e 35510745023996L,

apreendido ao falecido GONÇALO EVARISTO, dr.Íls.262- 262v. e REP da UPTI

da PJ de Portugal, constante do Apenso C, de Íls.1M7 a 1049;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos do Telemóvel de marca e modelo

ALCATEL 5002H-EEA c/ IMEIS 355789142659878 e 355789142659960,

apreendido em posse do arguido lAÍLsoN, cfr. fls. 14 e 300 a 312 e REP da UPTI

da PJ de Portugal, constante do Apenso C, de Íls. 1050 a 1061;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos dos Computadores Portáteis de

marca e modelo DELL LATITUDE E5410 c/ S/N GXVWVRPI e HP 15-DA0036NB c/

S/N CND9O829RP, apreendidos ao falecldo ARLÉCIO, dr. fls.267-268 e REP da

UPTI da PJ de Portugal, constante do Apenso C, de fls. 1074 a 1087;

Auto de Análise dos Dados Forenses Extraídos de 02 (duas) Pen-Drives

apreendídas ao falecido ARLÉCIO, dr. frs. 267-268 e REP da UPTI da PJ de

Portugal, constante do Apenso C, de fls. 1088 a 1096;

Autos de Apreensão e de Exame Direto do Telemóvel de marca e modelo

SAMSUNG GALAXY 14 Core (SM-JaloF) c/ IMEIS 355663103059032 e

355664103059030, apreendido em posse de MÁRCn do RoSÁRIo da CRUZ

FONSECA, ao qual se encontrava associado SIM da CST correspondente ao

número 9875867, pertença e utilizado pelo falecido JULLAITT, de fls. 1121 a

1123;

oepechode Eocêríõhento d. rnrl.ução Prepar.ló.i:767122 - 1 r secção olAP dê sãoTomé e P.í^cipê a2lro9
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REPUBLICA DEMOCRÁTI'" Ef DE SÀO TOME E PRiNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Informação disponibilizada pelo EM das FA da RDSTP, identificando cabalmente

os Militares que prestavam Serviço no Quartel do Morro na noite de 24 para 25

de novembro de 2022, de Í7s.1183 a 1191;

Certidão Processual Extraída do Processo n.o 76812022, de Í|s.1192 a 1213:

o Auto de Apreensão da Indumentária recolhida em Exames Autópticos aos

Cadáveres de ARLÉCIO, GONçALO e JULLAITT

o Relatório Clínico da Assistência prestada pelo serviço de Urgência do Hospital

Central Dr. Ayres de Menezes aos falecidos

o Auto de Inquirição da Dr.a JESSICA FERNANDES, Mâiica que ConfiÍmou os

Óbitos do Ezequiel e Gonçalo

o certificados de óbito dos falecidos ARLÉqo cosTA, GoNçÁLo EVARISTo,

EZEQUIEL AFONSO E JULLAITT SILVA,

Auto de Exame Direto dos 05 (cinco) Cartuchos Deflagrados recolhldos no

interior do Gabinete do O,ficial-Dia em Inspeção ludiciária Complementar ao

Quartel do Morro, nos termos documentados em Auto de Diligências de fls. 321 a

345 e REP de fls. 502 a 626, de lls. 1216 a 1218;

Auto Exame Direto dos VestÍgios que se lograram Apreender na Inspeção

Prelimínar às Instalações do Quartel do Morro, nos termos documentados a fls.

15 a 38, de 38-A, de fls. 1219 a 1222 e 1223 a 1228;

TERMO DE IUNTADA do Cronograma e o Diagrama de Conexões resultantes do

Cruzamento das Listagens de Tráfego de Comunicações Telefónicas evidenciadas

pelos Contactos da CST - Companhia São-Tomense de Telecomunicações,

S.A.R.L. (CST) e pela UNITEL STP, SARL (UNITEL) titulados e/ou utilizados por

ARLÉC]O dA COSTA, BRUNO AFONSO, EZEQUIEL AFONSO, GONÇALO BONFIM.

t
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REPUBLICA DI]MOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

:dsoru da MATA, :nuÍsoll TAVARES, IULLAITT da SILVA, que tamtÉm se

junta e croquis do Quartel do Morro, de Íls. 1238 a 1253:

o Cronograma Listagens de Tráfego de Comunicações Telefónicas

efetuadas entre as 06h43 do dia 24.LL.2O22 e as 06h43 do dia

25.LI.2O22 ENtrE ARLÉCIO dA COSTA. JULLAN-T dA SILVA,

]AÍLSON dA MATA, GONÇALO BONFIM, EZEQUIEL AFONSO,

ODILEY ALMEIDA. BRUNO AFONSO, ANGEÚCIO CARLOS E

JAMÍLSON TAVARES (fls. 1242)

Diagrama de Conexões resultantes das principais comunicações

efetuadas entre as 06h43 do dia 24.11.2022 e as 06h43 do dia

it{

o

o

o

25.1L.2O22 ENtrE ARLÉCIO dA COSTA, JULLATTT dA SILVA,

:nÍsotu da MATA, GoNçALo BoNFIM, EZEeUIEL AFoNso,

oDILEy ALMEIDA, BRUNo AFoNso, nruceúcto cARLos E

:ar'aÍLsoÍrt TAVARES (fls. 1243)

Listagens de Tráfego de C.omunicações Telefónicas evidenciadas

pelos Contactos da CST - Companhia São-Tomense de

Telecomunicações, S.A.R.L. (CST) e pela UNITEL STP, SARL

(UNITEL) titulados e/ou utilizados por ARLÉCIO da COSTA, BRUNO

AFoNSo, EzEeurEL AFoNso, GoNÇÁLo BoNFIM, :nÍrsolt da

Nnrn, :nuÍsoru TAVARES, JULLATTT da SrLVA (fls. t244 a 1251)

Croquis do Quaftel do Morro (fls. 7252 e 7253)

Relato de informação obtida junto dos utilizadores dos últimos Contactos

Telefónicos com os quais comunicaram os falecidos nnlÉCtO da COSTA,

Oespacho de fnceíâmênroda lnivurão Preparatórià 767122 - 1.r sêcção OlaPdê Sào Íomé e PrínciFE
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REPUBLTCA DEMocRÁrI." tsil DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

EZEQUIEL AFONSO, GONçALO BONFIM E JULLAITT dA SILVA, dE flS. 1254 A

L256;

. Email remetido pelo Ex-Secretário de Segurança Interna, Sub-Intendente João

Alvim, de ffs.1268 a L271.

. APEI{SOS:

APENSO A - DocumentaÉo Apreendida em Buscas à residência do arguido DELFIM

SANTIAGO das NEVES, sita em Campo de Milho, e, ao EdifÍcio Modelo, sito em Víla

Dolores, localizados nesta cidade de São Tomé

APENSO A1 - Documentação Apreendida em Busca à residência do arguido DELFIM

SANTIAGO das NEVES, sita em Campo de Milho - São Tomé, referente a Contrato de

Concessão de 310 ha de Terras do Estado situadas na Praia das Conchas - Lobata, ao

Falcon Group, 16.a (NIF 327549)

APENSO B - Documentafo Apreendida em Busca à residência do falecido ARLÉCIO

ALEXANDRINA da COSTA @ BOSS, sita em Madre Deus - São Tomé

APENSO 01 - Documentação Bancária dos intervenientes, contas domiciliadas em

Instituições Bancárias a operar em STP;

APENSO 02 - Documentação Bancária de Portugal, obtida através de Carta Rogatória

às Autoridades ludiciárias da República PoÊuguesa, solicitando Informação Bancária

referente a Contas domiciliadas em Instituições Bancárias portuguesas (pedido a fls.

998 a 1008).

Testemunhal, pela ordem que de seguida se indicâ:
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REPU B LrcA DEMoc RÁrr." Ii_tí DE SÃO TOME E PRINCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

1. PEDRO VARANDA, Inspetor da Unidade Nacional Contraterrorismo,

Polícia Judiciária de Portugal;

2. DANIEL FURTADO LOPES CARNEIRO, 3.o Sargento da Polícia Militar

(PM), mi. a tls. 367 a 372i

3. iIIKE AFONSO LOPES dos RAMOS, 1.o Sargento, m.i. a fls. 373 a 377;

4. ELAIQUE da GLÓRH cRAvID e SOusA, 2.o Sargento de Engenharia,

m.i. a fls. 354 a 359;

5, VrRGÍIIO MARTINS de SOUSA PO[{TES, Tenente-Coronel, m.i. a fls.

383 a 388, e1258a126l;

6. WILI(ER NEY da VERA CRUZ VIEGAS, 2.o Tenente - Fuzileiro Naval,

m.i. a fls. lO62 a 1073, e 1131 a 1133;

7. STOY MILLER VAz DE SOUSA PONTES, Capitão da Polícia militar, m.i. a

fls.7229 a t237;

8. HECTOR YASALDE MARQUES MONTE VERDE, Capitão de infantaria,

m.i. a fls. 1140 a 1148;

9. MARCELO NETO da GRAçÂ, Tenente investido das funções de Oficial-

Dia, m.i. a fls. 316 a 319;
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10. OLINTO AMADO de CEITA PAQUETE, Brigadeiro-General e Ex-

CEMFA da RDSTP, m.i. a fls. 883 a 888, 889 a 895 e 899 a 905;

11. ARMINDO PINHO da FONSECA e SILVA RODRIGUES, Capitão-de-

Mar-e-Guerra e Vice-CEMFA da RDSTP, m.i. a fls. 1099 a 1113;
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMIT E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

rz. rOsÉ MARIA cOELtlO DA sILvA MENEZES, Coronel e comandante

do Exército, m.i. a fls. 7L62 a 7177;

13. ALBERTIÍ{O da BOA MORTE FRANCISCO, m,i. a fls. 954 a 956;

14. CARI-A ESPÍRITO SANTO da GRAçA, Soldado-Praça, m.i. a fls. 360

a 363;

15, KIilDER PIRES DOS SANTOS MAZANA, m.i. a fls. 1178 a 1181;

16, MAYSA }íARIA PEREIRA da SILVA, m.i. a fls. 867 a 871;

17. HECTOR YASATDE MARQUES MONTE VERDE, Capitão de

Infantaria, a fls. 1140 a 1148;

18. RoDINEY DIAS, soldado, m.i. a fls. 378 a 381;

19. SILVINO MENDES DE PINA, m.i. a fls. 855 a 862;

20. LETISIA SILVA, Inspetora da Polkia Judiciária da República

Democrática de São Tomé e Príncipe.

21. At4ÂNCrO QUARESMA d'.ARÂúlO rrMA, m.i. a fls. 1137 a 1139;

22, ,ORCINEY de SOUSA PONTES TAVARES, Tenente do Exército

(Estado-Maior), m.i. a fls. 1150 a 1153;

23. vÍToR soAREs NoBRE cARvALHo, m.i. a fls. 1154 e 1155;

24. VICENTE FRANCISCO LIMA, m.i. a Íls.976 a 977;

25. GRAçACAROLINAda COSTÂy m.i. a fls. 487 a495;

26. ETELVINA ANDRADE SEMEDO AFOIIISO, m.i. a fls. 940 a 943;

27. LEUTÉRrA MENDES SrLVA de CEITA, m.i. a fls. 906 a 908;

28. GITMAR GARCTA do ESPÍRITO SANTO, m.i. a fls. 950 a 952;
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

zg. rÚuo CARNETRo da sILvA, m.i. a fls. 909 a 911.

l.ledidas de Coação

Os arguidos vêm acusados pela prática, em coautoria e concurso efetivo de um

crime de Altêração Violenta do Estado de Direito, na forma qualillcada, seE

crimes de Homicídio Qualificado na forma tentada, um crime de Ofensas

Corporais com Dolo de Perigo, um crime de Sequestro agravado, um crime

de Detenção e Uso de Armas Proibidas, um crime de detenção e uso de

armas proibidas.

Em 28 de novembro de 2022 foram os arguidos Bruno dos Santos Lima

Afonso, Jailson de Sousa Luis da Matâ, Dalton Femandes Miranda, Admilson

da Costa Alegre Vera Cruz Severiano, Jamilson Borges Tavares, Ange!ício

Celeste Carlos, Odiley Ferrêira da Cruz Almeida e Stephane de Almeida

Santaago sujeitos à medida de coaSo de prisão preventiva, além do TIR já prestado

(despacho judicial de fls. 203 e ss).

Em 29 de novembro de 2022, a mesma medida de coaSo foi aplicada ao

arguido Nelciso Assunção Sousa Pontes (despacho judicial de fls. 239 e ss).

A medida de coação aplicada aos supram mencionados arguidos continua a ser

a única medida de coação necessária e adequada às exigências cautelares que o caso

requer e proporcional à gravidade do crime, cfr. artigo 159.0, n.o2 do Codigo de

Processo Penal.

Nos presentes autos existe um fundado perigo de fuga, perigo de perturbafio

da audiência de julgamento, na vettente da conseruafio e veracidade da prova e
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE

Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

ainda um fundado perigo de pefturbação da ordem e tranquilidade públicas, em razão

da natureza e circunstâncias em que os crimes ocorreram, cfr. artigo 161.o do Codigo

de Processo Penal.

De pengo de fuga considerando que existe a séria possibilidade que os

arguidos, conhecedores da acusa$o agora deduzida, atenta a gravidade dos crimes

imputados e a moldura penal abstrata prevista para os mesmos, pretendam fugir do

país para se eximirem à ação da justiça e em concreto a um julgamento.

De perigo de pefturbafio da audiência de julgamento, na veftente da

conservação e veracidade da prova uma vez que os factos foram praticados por

militares, tendo sido evidente durante a investigaÉo a dificuldade das testemunhas

em prestarem depoimento sobre as questões com as quais eram confrontadas,

diflculdade essa que tenderá a permanecer ainda que deduzida a presente acusação,

considerando que as mesmas testemunhas terão de depor em julgamento.

De perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas, atento o alarme

social que a conduta do arguido provocou em razão da natureza dos crimes pelos

quais os arguidos vão acusados, e ainda mais porque permanece sob escrutínio pesado

por parte da sociedade não só são tomense, mas por toda a comunidade internacional.

Remetâ os autos à Mma. Juiz para neexame das condições de

aplicação da medida de coação de prisão preventiva, considerando a

deduÉo da presente acusaçãq no prazo máximo legalmente previsto no

artigo L72.o, n,ol, al.a) e n.o4, e 173.0, ambos do Código de Processo Penal.

No que diz respeito ao arguido FRA CISCO da GIóRIA FILIPE foi sujeito a

TIR, inexistindo motivos neste momento que justifiquem a alteração da medida de

coa$o aplicada.
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REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOME E PRÍNCIPE»ií
Procuradoria da República

(Unidade - Disciplina - Trabalho)

Notifiquê a dedução do presente despacho de instrução preparatória aos

arguidos e ofendidos, nos termos do disposto nos artigos 75.o, n.os 1 e 2 e 278.0 do

Código de Processo Penal.

Comunique o presente despacho de encerramento de instrução preparatória

ao Exmo. Sr. Procurador-geral da República de São Tomé e Príncipe, Dr. Kelve Nobre

de Carvalho.

Comunique o presente despacho de encerramento de instrução preparatória

ao Comandante.geral das Forças Armadas para mnhecimento, na pessoa do Chefe do

Estado Maior das Forças Armadas, Sr. Brigadeiro-General João Pedro Cravid.

Comunique o presente despacho de encerramento de instrução preparatória

ao Presidente do Conselho superior de Defesa Nacional para conhecimento, na pessoa

de Sua Excelência o Presidente da República, Engenheiro Carlos Manuel Vila Nova.

Comunique o presente despacho de encerramento de instrução preparatória

ao Coordenador Residente das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, para

conhecimento, na pessoa de Sua Excelência Doutor AMul Abarry.

Comunique o presente despacho de encerramento de instrufo preparatória

ao Presidente da CEEAC (Comissão Económica da Comunidade Económica dos Estados

da Áftica Central) para conhecimento, na pessoa do seu Presidente, Embaixador

Gilberto da Piedade Veríssimo.
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Procuradoria da República
(Unidade - Disciplina - Trabalho)

São Tomé, 22 de fevereiro de 2023,

ral Adjunto

Os Procu untos
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