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No cumprimento do douto acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, proferido em 11 

de Outubro de 2017 e que determinou a realização de novo julgamento para se decidir da 

questão da inimputabilidade do arguido, segue nova sentença: 

 

 

SENTENÇA 

 I – RELATÓRIO: 

 

 O Ministério Público, em processo comum, com intervenção do Tribunal 

Singular, deduziu acusação contra:  

Miguel António Meireles Calejo, nascido a 01/01/1963, em 

Aldeia de Paio e Pires, Seixal, filho de Fernando Augusto 

Calejo e de Aida da Conceição Meireles Calejo, estudante, 

residente em Rua José Pinheiro Costa (Farinheiras), 29, 

Aldeia de Paio e Pires, Seixal. 
 

Imputando-lhe a prática, em autoria material e em concurso real, um crime de injúria 

agravada, com publicidade, um crime de ameaça agravada e dois crimes de denúncia 

caluniosa, p. e p. pelos arts. 181.º, n.º 1, 183.º, nº 1, al. a), 184.º, 153.º, n.º 1, 155.º, n.º 1, al. 

c) e 365.º, n.º 1, todos do Código Penal, nos termos e pelos factos constantes de fls. 274 a 

279 dos autos e cujo conteúdo aqui se dá por inteiramente reproduzido para todos os efeitos 

legais. 
 

Foi ordenada a realização de perícia psiquiátrica ao arguido. 

Realizou-se audiência de julgamento, em cumprimento do ordenado pelo douto 

acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, com observância das formalidades legais. 
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Pese embora todos os requerimentos dirigidos pelo arguido aos autos, não se 

verificam quaisquer questões prévias ou incidentais, de que cumpra conhecer, que obstem 

ao conhecimento do mérito da causa, o que se decide e declara. 

A Instância mantém-se válida. 

 

* * * 

   

II – DECISÃO QUANTO À MATÉRIA DE FACTO: 

FACTOS PROVADOS: 

Discutida a causa, e com interesse para a mesma, provaram-se os seguintes factos: 

A) Resultante do julgamento anterior e considerada assente: 

1. A queixosa exerce as funções de magistrada judicial no 2.º Juízo Criminal do 

Tribunal do Seixal, em regime de efectividade. 

2. No âmbito das suas funções, proferiu despachos no processo n.º 360/05.7 

TASXL, onde também figura como arguido, Miguel Calejo. 

3. No dia 03.05.2012, pelo seu próprio punho, o arguido redigiu e a final assinou, 

um documento que juntou ao processo e dirigiu expressamente à queixosa, 

indicando no cabeçalho o seu nome, e outros elementos, concretamente: 

“Juiz Maria de Fátima Batista da Silva Niza Carta Pessoal Tribunal Comarca 

do Seixal (2.º Juízo Criminal) Quinta dos Franceses 2840-499 SEIXAL”., tendo 

escrito no aludido documento, entre outras, as expressões seguintes: 

"A Sra. está farta de me chamar condenado armando-se aos cucos porque é 

eventualmente juiz, pois fique a saber que condenado é quando muito a puta da sua 

mãe... e não só 

A Sra. está farta de abusar da confiança e poder, eventualmente por 

corrupção ou outro interesse, pois anda sempre a enviar para a minha morada 

documentos falsos, como o que agira foi enviado agora junto à notificação supra 

citada." 

Porque para haver um condenado tem de haver um crime real e não uma 

simulação de crime, como os que são feitos habitualmente pela máfia dos 

funcionários deste tribunal, como forma de perseguição pessoal e politica a mando 
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da Câmara do Seixal e outras entidades onde se instalam as máfias dos 

magistrados e advogados. 

Para além disso, um arguido não é um condenado e até pode ser o 

denunciante em sede de audiência de julgamento ou de sentença, por isso é que a 

vossa máfia pretende retirar o recurso da sentença através do abandono do 

defensor."  

"O arguido não tem culpa que o Tribunal do Seixal seja na totalidade uma 

corja de criminosos instalados na função-pública local, e que têm a mania delirante 

de perseguição e da extorsão e penhoras falsas, sob a capa da fé pública. 

E desde já se avisa o seguinte: 

Não devolvam a tempo os bens roubados através da simulação de crime em 

despachos de acusação e sentenças, afastamento do arguido de todos os actos e 

direitos, e falsificação e interpretação ou abandono da lei processual penal, multas e 

penhoras falsas, tudo feito a mando do exterior... e depois queixem-se ( .. ) 

E a próxima vez que recusar um direito nos termos legais, falsificando a lei e 

o dever, ou me chamar de condenado (à boa maneira brasileira de onde vem a sua 

mania mafiosa), eu a procurarei seja onde for e espeto-lhe um pontapé nas trombas 

que a viro ao contrário 

Se quer dinheiro vá trabalhar como os outros, em vez de andar a criar contas 

paralelas nos tribunais, para onde vão as multas e penhoras falsas." 

4. De novo, no dia 08.05.2012, o arguido redigiu pelo seu próprio punho outro 

documento que a final assinou, desta feita, dirigido ao Exmº. Senhor Juiz 

Presidente do Tribunal do Seixal, tendo feito constar, referindo-se à queixosa, 

entre outras, as expressões seguintes: 

"Na verdade, o despacho agora enviado ao arguido contém falsidade notória 

e abuso de poder, porque alega expressamente uma lei inexistente como a lei 

existente, quando afirma por sua exclusiva responsabilidade que "tal trânsito em 

julgado decorre automaticamente da lei"." 

"E o mesmo despacho, ao indicar o artigo 411. o do CPP sem indicar qual a 

regra a que refere, para fundamentar o trânsito em julgado da decisão final, apenas 

por ter decorrido o prazo, mais se prova a falsificação." 
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"Ou existe de facto um juiz envolvido em falsificação de processo ou então 

existe alguém que se faz passar por juiz, uma vez que não mostra que saiba gerir o 

processo, que saiba aplicar a lei, que saiba a diferença entre a lei e direito ou que 

saiba sequer que o trânsito em julgado se refere a uma decisão final e não a um 

acto interlocutório como o que apresenta e que é, nada mais, nada menos, do que a 

alegação de prazo decorrido, em conjunto com a falsa lei de "trânsito em 

julgado...automaticamente". 

Na verdade, e por lei, o prazo não é uma decisão final, mas o Tribunal quer 

usar o prazo como decisão fina, o que é uma falsificação notória." 

"Se dentro de 10 dias úteis continuar a recusa em admitir o recurso da 

sentença através da falsidade do trânsito em julgado da decisão final, falta de 

assistência de defensor e recusa de entregar a cópia da sentença por parte do 

tribunal, e o defensor não for substituído ou que novo nomeado recuse a assistência 

e a subscrição do recurso da sentença, outro recurso será entregue em mão ao 

Tribunal da Relação, pelo arguido ou outra pessoa, e enviada uma cópia para 

determinados lugares." 

O arguido dirigiu um projecto de queixa-crime contra este Tribunal, devido à 

falsidade deste processo, e vai entregá-la caso se verificar a recusa de rectificação 

aqui reclamada 

Nota: Como estratégia, no dia 3 de Maio de 2012, o arguido enviou um fax 

com injúria e ameaça ao juiz de direito do presente processo (Maria de Fátima 

Batista da Silva Niza), porque o despacho não pode ter sido realizado por juiz de 

direito, devido a tantas irregularidades notórias. Porque um juiz não comete tais 

erros. 

5. Constam no seu Certificado de Registo Criminal as seguintes condenações: 

-Pela prática em 26/07/2001 de um crime de emissão de cheque sem provisão, p. e 

p. pelo art. 11º, nº 1, do DL 454/91, de 28/12, foi condenado por sentença de 

07/10/2004, transitada em julgado no dia 03/03/2005, na pena de 350 dias de multa 

à taxa diária de € 3,00 

-Pela prática em 06/06/2004 de um crime de denúncia caluniosa, p. e p. pelo art. 

365º, nº 1, do Cód. Penal, foi condenado por sentença de 12/11/2008, transitado em 
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julgado no dia 26/01/2009, na pena de 150 dias de multa à taxa diária de € 5,00, o 

que perfez o total de € 750,00 

-Pela prática em 07/03/2005 de um crime de condução perigosa de veículo 

rodoviário, p. e p. pelo art. 291º do Cód. Penal, foi condenado por sentença de 

27/04/2006, transitada em julgado no dia 21/06/2006, na pena de 60 dias de multa à 

taxa diária de € 2,50, o Tribunal de Comarca e de Família e Menores de Almada que 

perfez o total de € 150,00. 

-Pela prática em Junho de 2001 de um crime de difamação agravada, p. e p. pelos 

arts. 180º, 183º, nº 1 e 184º do Cód. Penal, foi condenado por sentença de 

21/06/2006, transitada em julgado no dia 06/07/2006, na pena de 120 dias de multa 

à taxa diária de € 10,00, o que perfez o total de € 1.200,00. 

-Pela prática em 07/12/2005 de um crime de coacção agravada, p. e p. pelos arts. 

154º, nº 1 e 155º, nº 1, ambos do Cód.Penal, foi condenado por sentença de 

05/11/2009, transitada em julgado no dia 07/12/2009, na pena de sete meses de 

prisão suspensa na sua execução pelo período de um ano e sujeita a regime de 

prova 

- Pela prática em 21/01/2005 de três crimes de coacção agravada, p. e p. pelos arts. 

154º, nº 1 e 155º, nº 1, ambos do Cód. Penal, e três crimes de injúria agravada, p. e 

p. pelos arts. 181º e 184º ambos do Cód. Penal, foi condenado por sentença de 

26/01/2010, transitada em julgado no dia 16/02/2010, nas penas únicas de um ano e 

seis meses de prisão suspensa na sua execução por igual período de tempo, e 250 

dias de multa à taxa diária de € 3,00, o que perfez o total de € 750,00. 

- Pela prática em 08/05/2006 de quatro crimes de difamação agravada, p. e p. pelos 

arts. 180º e 184º do Cód. Penal, foi condenado por sentença de 04/07/2011, 

transitada em julgado no dia 05/03/2012, na pena de 400 dias de multa à taxa diária 

de € 4,00, o que perfez o total de € 1.600,00. 

- No processo n.º 1348/04.0TASXL do Tribunal Judicial do Seixal, por acórdão de 

07.02.2008, por factos reportados a 23.12.2003, pela prática de 6 crimes de 

difamação agravada, 2 crimes de ameaça, 1 crime de ofensa a pessoa coletiva, 1 

crime de detenção de arma proibida, na pena única de 2 anos de prisão, suspensa 

por 3 anos, e na pena acessória de proibição de uso e porte de armas pelo período 

de 3 anos. 
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- No processo n.º 1101/06.7TABRR do Tribunal Judicial de Lisboa, por 

sentença cumulatória de 05.06.2014, pela junção das condenações proferidas nos 

processos n.º 15/05.2PFBRR, 312/02.9TASXL, e 2340/04.0TASXL, na pena única 

de 1 ano e 6 meses de prisão, suspensa por 1 ano e 6 meses de prisão e na pena 

de 720 dias de multa, à razão diária de € 2,50. 

6. O arguido, à data dos factos, encontrava-se desempregado. 

7. Auferia Rendimento Social de Inserção no valor de € 176,00. 

8. Actualmente continua desempregado. 

9. Aufere Rendimento Social de Inserção no valor de € 176,00. 

10. Vive em casa de família. 

11. Tem o 11.º ano de escolaridade. 

 

Mais se provou (do novo julgamento): 

 

12. O arguido sofre de psicose paranóide desde data não concretamente apurada. 

13. Nessa medida, o arguido apresenta sintomas delirantes que terão interferido com 

a capacidade de avaliação e determinação. 

14. À data da prática dos factos e por força da anomalia psíquica referida em 12 o 

arguido era incapaz de avaliar a ilicitude da sua conduta e de se determinar de 

acordo com essa avaliação. 

15. O arguido apresenta estados e tipos de comportamento clinicamente 

significativos que tendem a persistir e são a expressão característica típica do 

modus vivendi do individuo e do modus faciendi nas relações consigo próprio e 

com os outros. 

16. Por força da doença do arguido existe risco de que o arguido venha a cometer 

novos factos ilícitos da mesma natureza. 

17. O grau de risco de cometimento de novos crimes por parte do arguido dependerá 

do cumprimento da terapêutica que lhe for instituída e do seu acompanhamento 

em consulta da especialidade, de forma regular e continuada.  

18. Actualmente, a cumprir a medicação prescrita e com acompanhamento regular 

em consulta da especialidade, o arguido consegue distinguir a ilicitude dos actos 

praticados. 
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19. O arguido apresenta um tipo de funcionamento pautado pelos traços impulsivos e 

pela baixa capacidade de mediação cognitiva. 

 

FACTOS NÃO PROVADOS: 

Da prova produzida, e com interesse para a boa decisão da causa, ficaram por provar 

os seguintes factos: 

A. O arguido agiu com intenção de que contra a ofendida fosse instaurado 

procedimento. 

B. O arguido agiu livre, deliberada e conscientemente, com o propósito conseguido 

de, através do documento que escreveu e lhe dirigiu, insultar, enxovalhar, e 

denegrir a imagem da queixosa perante as pessoas que acedessem ao processo, 

assim atentando contra a honra e dignidade que lhes são devidas, enquanto 

cidadã e magistrada judicial, no exercício das suas funções 

C. Sabia igualmente que as expressões que fez constar em ambos os documentos 

que fez juntar aos autos, e que imputavam à queixosa a prática de factos 

integradores de ilícitos criminais, não correspondiam à realidade. 

D. O arguido actuou de forma livre, voluntária e consciente, bem sabendo que a sua 

conduta era proibida e punida por lei, com a intenção de ofender perante 

terceiros a honra e a consideração pessoal e profissional da ofendida, o que 

conseguiu. 

E. Agiu ainda com o propósito de intimidar a queixosa, fazendo-lhe crer que a 

qualquer momento, no interior do tribunal ou na via pública, a poderia abordar, 

para concretizar as promessas de agressão descritas no documento que juntou 

aos autos. 

F. Objectivo que logrou atingir, uma vez que causou naquela sentimentos de 

insegurança e perturbação com consequências negativas na sua vida privada e 

de magistrada judicias. 

G. Bem sabia que as suas condutas, que não se absteve de concretizar, eram 

proibidas e punidas por lei. 

 

* 

MOTIVAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO: 



 
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 

Juízo Local Criminal de Almada - Juiz 3 
Palácio da Justiça, Rua Marcos Assunção 

2809-015  Almada 
Telef: 212721500   Fax: 212739469 Mail: almada.judicial@tribunais.org.pt 

 

Proc.Nº 1966/12.3TASXL 

 

O Tribunal dá por reproduzida a fundamentação da matéria de facto constante da 

sentença proferida nos autos a 17 de Março de 2015, relativa aos factos que ali se apuraram 

e que se mostram assentes nos autos. 

Quantos aos factos 12 a 19, apurados no presente julgamento, o Tribunal atendeu ao 

relatório social junto aos autos e que constitui certidão extraída do processo n.º 

579/14.0PASXL, cuja actualidade foi confirmada pelo próprio arguido em sede de audiência 

de discussão e julgamento, às declarações prestadas pelo próprio arguido e ao relatório 

pericial psiquiátrico de fls. 1456 e 1533. 

O Tribunal atendeu ainda ao CRC junto aos autos. 

 

* 
III - ENQUADRAMENTO JURÍDICO-PENAL (resultante do julgamento anterior): 

 

Vem o arguido acusado, pela prática, em autoria material e em concurso real, um crime 

de injúria agravada, com publicidade, um crime de ameaça agravada e dois crimes de 

denúncia caluniosa, p. e p. pelos arts. 181º, nº 1, 183º, nº 1, al. a), 184º, 153º, nº 1, 155º, nº 

1, al. c) e 365º, nº 1, todos do Cód. Penal, nos termos e pelos factos constantes de fls. 274 a 

279 dos autos e cujo conteúdo aqui se dá por inteiramente reproduzido para todos os efeitos 

legais. 

 

* 

Do crime de injúria agravada. 

Importa apreciar se a conduta do arguido preenche os requisitos objectivos e 

subjectivos do crime de injúria agravada. 

Pratica um crime de injúria agravada, p. e p. pelas disposições conjugadas dos arts. 

181º, nº 1 e 184º, por reporte ao art. 132º, nº 2, al. l), todos do Cód. Penal, «Quem injuriar 

outra pessoa, imputando-lhe factos, mesmo sob a forma de suspeita, ou dirigindo-

lhe palavras, ofensivos da sua honra ou consideração». 

De acordo com este artigo, a injúria compreende comportamentos lesivos da honra e 

consideração de alguém. 
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d)  Determinar o internamento e tratamento do arguido em estabelecimento 

adequado pelo período máximo de 2 (dois) anos, o qual se suspende na sua 

execução por igual período, com supervisão por parte da DGRSP e mediante a 

sujeição a regras de conduta necessárias à prevenção da sua perigosidade, 

designadamente ao dever de se submeter a tratamentos e regimes de cura 

ambulatórios apropriados e de se prestar a exames e observações nos lugares 

que lhe forem indicados, sem prejuízo da cessação da medida caso o arguido 

deixe de ser socialmente perigoso e cuja execução será avaliada nos termos 

legais (artigos 92.º, 93.º e 95.º do Código Penal). 

 

* 

Custas pelo arguido, fixando-se a taxa de justiça em 2 UC. 

 Deposite [artigo 372º, n.º 5 ex vi do artigo 373º, n.º 2, ambos do CPP]. 

 Notifique. 

 Após trânsito, comunique ao processo n.º 1348/04.0TASXL. 

Após trânsito, comunique à DGRSP para efeitos de acompanhamento do 

arguido, no âmbito da suspensão da medida de internamento. 

* * * 

Almada, 17 de Maio de 2019 

(texto elaborado em computador e integralmente revisto pela signatária) 

A Juiz de Direito 

Ana Filipa Félix 

 

 
 

 

 

 


