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Processo: 1966/12.3TASXL 
Processo Comum (Tribunal 

Singular) 
Referência: 386752977 

 
 
 

ATA DE AUDIÊNCIA DE DISCUSSÃO E JULGAMENTO 
 

Data: 08-05-2019 
 
Juiz de Direito: Dra. Ana Filipa Félix 
Procurador-Adjunto: Dr. Delmar Soromenho 
Escrivã Auxiliar: Isaura Martins Ferreira 

* 
Sendo a hora marcada, publicamente e de viva voz, identifiquei os presentes autos 

de Processo Comum (Tribunal Singular), em que são: 
Ofendido: Maria de Fátima Batista da Silva de Macedo Niza e outro(s)... 
Arguido: Miguel António Meireles Calejo 

e de imediato procedi à chamada de todas as pessoas que nele devem intervir, após o que 
comuniquei verbalmente ao(à) Mmº(ª) Juiz de Direito, o rol dos presentes e dos faltosos 
(art.º 329º, n.ºs 1 e 2 do C. P. Penal), a saber: 

* 
PRESENTES: 
Ofendido: Maria de Fátima Batista da Silva de Macedo Niza 
Arguido: Miguel António Meireles Calejo, transitado em 27-04-2015 
Defensor Oficioso: Dr. João Paulo Lourenço 
 

* 
* 

Quando eram 10 horas e 33 minutos, pela Mmª Juiz de Direito foi declarada aberta a 
audiência de discussão e julgamento. 

* 
De seguida foi dado conhecimento dos requerimentos apresentados pelo arguido e 

juntos aos autos ao ilustre defensor do arguido, que no uso da mesma disse nada ter a 
requerer. 

* 
 Após ter feito uma exposição sucinta sobre o objeto do processo, nos termos do art.º 
339.º do C.P.P., a Mmª Juiz de Direito deu a palavra ao Digno Procurador-Adjunto e ao 
ilustre defensor presente, para cada um deles indicar, se assim o desejarem, sumariamente, 
os factos que se propõem provar. 

* 
Em seguida, a Mmª Juiz de Direito advertiu o arguido de que é obrigado a responder 

com verdade às perguntas sobre a sua identidade, sob pena de poder incorrer em 
responsabilidade criminal e informou-o de que tem o direito de prestar declarações em 
qualquer momento da audiência desde que elas se refiram ao objeto do processo, sem que 
no entanto a tal seja obrigado e sem que o seu silêncio o possa desfavorecer – art.ºs 342º e 
343º, n.º 1, ambos do C. P. Penal, passando de imediato à produção de prova: 

 
ARGUIDO 
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 Miguel António Meireles Calejo, filho de Fernando Augusto Calejo e de Aida da 
Conceição Meireles Calejo, Solteiro, nascido em 01-01-1963, natural do concelho de Seixal, 
freguesia de Aldeia de Paio Pires [Seixal], nacional de Portugal, domicílio: Rua José 
Eugénio Pinheiro Costa, Nº 29, Aldeia de Paio Pires, 2840-045 Aldeia Paio Pires 
 
 Pelo arguido foi dito que desejava prestar declarações, tendo as mesmas sido 
gravadas através do sistema integrado de gravação digital, disponível na aplicação 
informática em uso neste Tribunal, consignando-se que o seu início ocorreu pelas 10 horas 
e 37 minutos e o seu termo pelas 11 horas e 08 minutos. 

 
* 

 De seguida pela Mmª Juiz de Direito determinou que se solicitasse o processo 
574/14.0PASXL, a correr termos no Juiz 6 deste Tribunal, autos que lhe foram 
apresentados. 

 
* 

 De seguida pela Mmª Juiz foi proferido o seguinte: 
 

DESPACHO 
 Determino a junção aos autos de cópia do relatório social junto aos autos nº 
579/14.0PASXL. 

* 
 De seguida foi dada a palavra ao Digno Magistrado do Mº Pº, que no uso da mesma 
disse prescindir da inquirição da testemunha.  

* 
Não havendo mais prova a produzir, pela Mmª Juiz de Direito foi concedida a 

palavra, sucessivamente,  ao Digno Procurador-Adjunto e ao ilustre defensor presente, para 
em alegações orais exporem as conclusões de facto e de direito que hajam extraído da 
prova produzida, consignando-se que o seu início ocorreu pelas 11 horas e 09 minutos e o 
seu termo pelas 11 horas e 12 minutos. 
 
 Findas as alegações, foi dada a oportunidade ao arguido de dizer algo que ainda não 
tivesse dito e que entendesse ser útil para a sua defesa, após o que a Mmª Juiz de Direito 
proferiu o seguinte: 

 
DESPACHO 

 Interrompe-se a presente audiência a continuar no dia 17 de maio, pelas 09H30 
horas, com leitura da sentença. 

 
 
* 

Logo, todos os presentes foram devidamente notificados, tendo a audiência sido 
declarada encerrada quando eram 11 horas e 20 minutos. 

 
A presente ata foi integralmente revista e por mim, Isaura Martins Ferreira, 

elaborada. 
 

____________________________________________ 
 

 


		ana.f.felix@juizes-csm.org.pt
	2019-05-20T16:25:57+0100
	[Assinatura Qualificada] Ana Félix
	Ato Processual




