
Assunto: Denúncia Pública de abuso de confiança cometido pelo Advogado Dias 
Pereira. 

Caros leitores, 

Agime Zumbultas, de nacionalidade Belga, em representação dos filhos Adrien 
Christophe A. Bartz e Florent Jean M. Bartz, vem, pela presente, denunciar 

publicamente a seguinte situação: 

1. Na sequência de uma acção laboral instaurada pelo pai dos meus filhos, Gilles 

Pierre Alain Bartz, em 2015, a sua ex-entidade empregadora entregou o valor a 

que foi condenada, a quantia global de 12.158.554$00 (doze milhões, cento e 
cinquenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e quatro escudos) ao 

Advogado Dias Pereira, com domicilio profissional em Santa Maria, Ilha do Sal, 

que representava Gillies Pierre Alain Bartz. 

2. Pois, entretanto, durante a pendência da referida ação judicial, o Gilles Pierre 

Alain Bartz veio a falecer, deixando três herdeiros menores. 

3. Acontece que, o Advogado Dias Pereira fez sua esta quantia (12.158.554$00), 
fazendo uso dela e recusando-se a entregar aos herdeiros do seu cliente o valor 

que recebeu, em nome e representação do falecido Gilles Pierre Alain Bartz.  

4. Em 2017, devido à intervenção da Procuradoria da República junto do Tribunal 

de Comarca do Sal, esta ordenou ao Advogado Dias Pereira que entregasse a 

um dos herdeiros, porque único menor que reside em Cabo Verde, 1/3 da 

quantia retida ilegalmente. 

5. Apesar de já ter recorrido às autoridades judiciais competentes bem como à 

Ordem dos Advogados de Cabo Verde, nenhum desenvolvimento houve 

passado mais de um ano. 

6. Porém, os meus filhos, por residirem no estrangeiro, ainda não conseguiram 

receber qualquer valor até a presente data, permanecendo o Advogado Dias 
Pereira na posse e fruição desta quantia avultada e a exercer a sua profissão 

como se nada tivesse passado. 

7. Assim, desgastada com esta impunidade, por conta da gravidade da situação 

bem como a postura de total descaso por parte do Advogado Dias Pereira, por 

forma a evitar que este repita o mesmo crime contra outro cliente, venho, em 

representação dos meus filhos Adrien Christophe A. Bartz e Florent Jean M. 

Bartz, denunciar publicamente a presente situação. 

 

Agime Zumbultas 


