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RESUMO 

 
 
JUÍZA DE INSTRUÇÃO Ana Cláudia Nogueira 

PROCESSO 838/20.2T9VFR 

PALAVRAS CHAVE Difamação – Formulação de Juízos de Valor sobre Factos – Contexto da Gestão de 

Clube Desportivo – A expressão «Garoto» ou «Miúdo» - Ofensividade para a Honra 

SUMÁRIO É de admitir como penalmente atípica para o crime de difamação a formulação de 

juízos de valor sobre factos e ou ações adotadas pelo assistente no âmbito da gestão 

de clube desportivo, ainda que mediante uso de expressões deselegantes ou 

grosseiras; não comporta um grau de ofensividade penalmente relevante o uso pelo 

arguido da expressão «miúdo» reportando-se ao assistente. 

DATA DA DECISÃO 10/12/2021 (confirmada por acórdão da Relação do Porto de 18/05/2022) 
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DECISÃO 

  

 Declaro encerrada a instrução. 

* 

  

 I - Relatório 

 O assistente T.C. deduziu acusação particular a fls. 119 e sgs. contra R.A., C.P., L.C., imputando-lhes a 

prática dos factos aí descritos, e consequentemente, na forma consumada, de um crime de difamação na forma 

de calúnia, previsto e punido pelo disposto nos arts. 180º/1, 182º e 183º/1, b), do Código Penal. 

 

* 

 Vieram os arguidos requerer abertura de instrução, alegando, na prática, que: 

 - os arguidos C.P., L.S. e F.C. não praticaram os factos descritos na acusação particular, e por isso não 

cometeram o crime imputado; 

 - o arguido R.A. também não cometeu o crime imputado porquanto as imputações feitas a T.C. são 

verdadeiras ou as tomou como tal de boa fé; 

 - o uso da expressão “miúdo”, ainda que considerada um juízo de valor, não preenche o tipo legal de 

crime de difamação, como entendeu o STJ para a expressão “garoto” no acórdão de 24/11/2016. 

Pedem, por fim, a sua não pronúncia. 

 

* 

 Admitida a instrução, designou-se data para inquirição das testemunhas arroladas, seguida do debate 

instrutório; os arguidos prescindiriam das testemunhas. 

 

* 

 Não se vislumbrando qualquer outro acto instrutório cuja prática revestisse interesse para a descoberta 

da verdade, efectuou-se o debate instrutório, o qual decorreu na ausência dos arguidos, que renunciaram ao 

direito de estar presentes, com observância do formalismo legal, conforme se alcança da respectiva acta, tudo em 

conformidade com o disposto nos arts. 298º, 301º e 302º, todos do Código de Processo Penal. 

 Cumpre agora, nos termos do art. 308º do mesmo diploma legal, proferir decisão instrutória. 

* 
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 II - Saneamento 

O Tribunal é competente. 

Não há nulidades, ilegitimidades, outras excepções, questões prévias ou incidentais que obstem a uma 

decisão de mérito. 

* 

 III - Fundamentação 

 A) Critérios legais da decisão 

A instrução visa, segundo o que nos diz o art. 286º/1 do Código de Processo Penal, «a comprovação 

judicial da decisão de acusar ou de arquivar o inquérito em ordem a submeter ou não a causa a julgamento».  

Configura-se, assim, como fase processual facultativa destinada a questionar a decisão com a qual o 

Ministério Público, titular da acção penal, encerra o inquérito, seja de arquivamento, seja de acusação – nº 2 do 

citado art. 286º.  

Compreende-se, pois, na instrução toda a actividade de averiguação processual complementar da que foi 

levada a cabo durante o inquérito, visando tendencialmente um apuramento mais aprofundado dos factos, bem 

como da sua imputação ao agente, e a definição do respectivo enquadramento jurídico-penal. 

Pelo que, realizadas as diligências tidas por convenientes em ordem ao apuramento da verdade material, 

conforme dispõe do art. 308º/1 do Código de Processo Penal, «Se, até ao encerramento da instrução, tiverem 

sido recolhidos indícios suficientes de se terem verificado os pressupostos de que depende a aplicação ao arguido 

de uma pena ou de uma medida de segurança, o juiz, por despacho, pronuncia o arguido pelos factos respectivos; 

caso contrário, profere despacho de não pronúncia.». 

Na base da não pronúncia do arguido poderão estar a insuficiência de indícios necessariamente 

consubstanciada na inexistência de prova bastante dos factos alegados, a eventual não punibilidade desses 

factos ou a verificação de causa de isenção de responsabilidade penal, mas também motivos de ordem 

processual, como sejam a inadmissibilidade legal do procedimento ou qualquer vício formal que inquine o 

processo, pondo em causa o seu prosseguimento para a fase de julgamento, tout court, ou nos termos em que na 

acusação estava fixado o respectivo objecto. 

Já no que toca ao despacho de pronúncia, deverá o mesmo fundar-se na suficiência dos indícios de 

suporte à narração factual constante da acusação ou do requerimento de abertura de instrução, em caso de 

arquivamento do inquérito, sendo como tal considerados todas as causas ou consequências, imateriais ou 

materiais, recordações e sinais de um crime e/ou do seu agente, que sejam captadas durante a investigação. 
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 «Consideram-se suficientes os indícios sempre que deles resultar uma possibilidade razoável de ao 

arguido vir a ser aplicada, por força deles, em julgamento, uma pena ou uma medida de segurança.» (negrito 

nosso) – art. 283º/2 do Código de Processo Penal ex vi do nº 2, do art. 308º. 

Isto posto, para que surja uma decisão de pronúncia, a lei não exige a prova no sentido da certeza-

convicção da existência do crime; antes se basta com a verificação de indícios, de sinais dessa ocorrência, tanto 

mais que a prova recolhida na fase instrutória e apreciação da mesma não constitui pressuposto da decisão de 

mérito final, tratando-se, pois, de decisão processual que visa apenas determinar, ou não, o prosseguimento do 

processo para a fase subsequente, do julgamento. 

Todavia, como a simples sujeição de alguém a julgamento não é um acto em si mesmo neutro, 

acarretando sempre, ainda que a decisão final seja de absolvição, além de incómodos e gastos vários, 

consequências a nível pessoal e social (veja-se, por exemplo, a limitação decorrente da aplicação de medidas de 

coacção), entendeu o legislador que tal só deveria ocorrer quando se puder concluir pela possibilidade razoável 

de condenação. 

Em consonância, não sendo necessária a prova cabal da infracção penal para fundar uma decisão de 

pronúncia, importa que da lógica conjugação e relacionação de todos os indícios recolhidos no processo, se 

possa ajuizar da probabilidade da ocorrência dos factos que a integram e sua imputação, objectiva e subjectiva, 

ao agente acusado, bem assim como da sua punibilidade. 

Esse o sentido da expressão legal “possibilidade razoável” de aplicação ao arguido de uma pena ou 

medida de segurança, reportada à suficiência dos indícios; os indícios serão, pois, suficientes, quando haja uma 

maior probabilidade de futura condenação do arguido do que de absolvição. 

Neste sentido se pronunciou o Professor Castanheira Neves, in “Sumários de Processo Criminal”, págs. 

38 e 39, propugnando que na suficiência de indícios está contida «a mesma exigência de verdade requerida pelo 

julgamento final», apenas com a limitação inerente à fase instrutória, no âmbito da qual não são naturalmente 

mobilizados «os mesmos elementos probatórios e de esclarecimento, e portanto de convicção, que estarão ao 

dispor do juiz na fase de julgamento, e por isso, mas só por isso, o que seria insuficiente para a sentença pode ser 

bastante ou suficiente para a acusação.», acrescentando nós, ou para a pronúncia. 

Fixadas as directrizes que de acordo com a lei nos devem orientar na prolação da decisão instrutória, de 

pronúncia ou não pronúncia, interessa agora, apurar, por um lado, se em face da prova recolhida até ao momento 

se indicia suficientemente a prática pelos arguidos requerentes dos factos que lhes são imputados na acusação 

particular e, por outro lado, concluindo-se afirmativamente, se tais factos sustentam as imputações jurídico-

criminais efectuadas no mesmo articulado. 
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 B) Do requerimento de abertura de instrução  

 a. A suficiência dos indícios 

Resultam suficientemente indiciados os factos descritos em 9º, 10º, 11º, 13º, 14º, 15º, 16º (com a 

correcção de que o texto enviado por email pelo 1º arguido contém, na parte final, os seguintes nomes e pela 

ordem seguinte: R.N., C.P., L.N. e F.C., tendo o email sido enviado para F.N. em português, e depois enviado por 

este, em língua inglesa, a K.S., com conhecimento aos aqui arguidos) e 17º, da acusação particular de fls. 119 e 

sgs., cujo teor aqui se dá por reproduzido. 

Não resultam indiciados quaisquer outros factos de entre a extensa alegação factual constante da 

mesma acusação, expurgada das conclusões e apreciações jurídicas. 

 

 b. O enquadramento jurídico-penal 

Vistos os factos e tendo presente a acusação e o requerimento de abertura de instrução, são três, no 

essencial, as questões a decidir: 

1) Pode imputar-se aos arguidos C.P., L.S. e F.C. a autoria do texto objecto da acusação, e 

inerentemente a autoria do crime de difamação? 

2)  Pode considerar-se ofensivo da honra e consideração do assistente o teor do texto em causa?  

3) Na afirmativa, encontra o mesmo justificação no plano da cláusula de exclusão de punibilidade 

prevista no art. 180º/2 do Código Penal? 

* 

Comecemos pela primeira questão. 

 Não resultou suficientemente indiciado que os arguidos C.P., L.S. e F.C. escreveram ou subscreveram o 

texto reproduzido em 17º da acusação. 

É certo que os seus nomes constam no final desse texto. 

No entanto, os próprios, ouvidos como arguidos, afirmariam ter tido conhecimento do texto apenas 

quando dele lhes foi dado conhecimento com o envio a K.S. – fls. 81, 84 e 87. 

Por sua vez, o arguido R.A. assume a autoria do texto e o seu envio, fornecendo detalhes sobre a razão 

de ser de o ter escrito – fls. 78 e verso. 

Não há qualquer elemento de prova nos autos do qual possamos extrair a conclusão de que aqueles 

arguidos são autores das palavras escritas no texto remetido por email pelo arguido R.A.. 

E não se diga que o facto de ali constarem os respectivos nomes e de, tendo tomado conhecimento 

disso, não se terem distanciado do que aí ia declarado, faz dos mesmos, autores do texto, muito menos de um 

crime que pudesse decorrer do envio desse texto. 
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO 
 
 
 

 
 GAMJ | 6 / 12 

Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro 
Praça Marquês de Pombal - 3814-502 Aveiro 

E-mail: juiz.presidente.aveiro@tribunais.org.pt  

 

De resto, nem a pessoa que encaminha o texto para o seu destinatário, K.S., F.N., nem um outro 

indivíduo que figura como M.  e para quem o texto é também enviado em conhecimento, juntamente com todos os 

arguidos, com a conta M.cms@cdfeirensesad.pt, foram erigidos pelo assistente na qualidade de arguidos. 

Na verdade, estamos perante um crime de mera actividade ou formal, em que a consumação se 

verifica pela execução de um comportamento humano, e que, nessa medida, não é susceptível de ser 

praticado por omissão – cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal à Luz da Constituição da 

República Portuguesa e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, UCE, 2011, págs. 76, nota 11., e 575, 

nota 3. 

Assim, e na ausência de outros elementos, não pode atribuir-se também à autoria dos arguidos C.P., L.S. 

e F.C. o texto objecto da acusação particular, e muito menos imputar-lhes a prática de um crime de difamação 

com base nesse texto, porquanto não há indícios de que tenham praticado os factos subsumíveis à conduta típica. 

Nesta medida, e indo ao encontro daquela que foi também a posição do Ministério Público, que não 

acompanhou nesta parte a acusação particular, não podemos deixar de julgar nesta parte procedente o 

requerimento de abertura de instrução, não pronunciando os arguidos C.P., L.S. e F.C. pelo crime de 

difamação que lhes vinha imputado. 

* 

  

 Passemos à segunda, e também à terceira, questões: o texto em causa, nomeadamente as expressões 

destacadas na acusação particular, sob o artigo 19. e as imputações factuais realçadas em 22., podem 

considerar-se ofensivas da honra do assistente à luz do disposto no art. 180º/1 do Código Penal? Sendo-o, 

encontram as mesmas justificação no plano da cláusula de exclusão de punibilidade prevista no art. 180º/2 do 

Código Penal? 

 Para tanto importa tecer algumas considerações, ainda que breves acerca do tipo legal de crime de 

difamação. 

 Vejamos. 

Nos termos do art. 181º do Código Penal que comete o crime de injúria quem injuriar outra pessoa 

imputando-lhe factos, mesmo sob a forma de suspeita, ou dirigindo-lhe palavras, ofensivas da sua honra ou 

consideração. 

Segundo o art. 25º/1 da Constituição da República Portuguesa a integridade moral da pessoa é 

inviolável. 

Referindo-se o art. 26º a outros direitos pessoais, dispõe no nº 1 que a todos são reconhecidos os 

direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome 

mailto:juiz.presidente.aveiro@tribunais.org.pt
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e reputação, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de 

discriminação. 

O bem jurídico tido primordialmente em vista pelo nosso legislador penal nesta matéria é o da honra, 

entendida enquanto bem jurídico complexo, posto que abrange quer a imagem que cada um forma de si próprio, 

repercutida nomeadamente no apego a valores de probidade e honestidade que não se deseja ver manchados, 

quer a sua reputação, imagem ou consideração exterior1. 

Sobre o que deve considerar-se ofensivo importará reter que a resposta há-de procurar-se no âmbito do 

sentimento vigente numa determinada sociedade e das regras que devem nortear a vida social, ou seja, será 

ofensivo o facto ou a imputação que encerrem em si uma reprovação ético-social2. 

 No domínio dos elementos subjectivos do tipo, dir-se-á que a injúria é um crime doloso e que, face à 

actual norma incriminadora, está hoje afastada a exigência de qualquer dolo específico; basta uma actuação 

dolosa, entendida esta em alguma das modalidades definidas no art. 14º do Código Penal. 

Assim é que para a verificação do elemento subjectivo do tipo não se exige que o agente actue com 

intenção especificamente de ofender a honra e a consideração alheias, mas tão só que, com o seu 

comportamento, saiba que pode lesar o bem jurídico protegido com a norma e que, consciente desse risco, dessa 

perigosidade, não se abstenha de agir.3 

* 

 

Cumpre também dizer que sendo a honra, em sentido geral, um direito fundamental protegido, como 

vimos, desde logo pela Constituição da República Portuguesa, mas também pelo art. 70º do Código Civil, pelo art. 

17º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e pelo art. 8º da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem (CEDH), neste caso enquanto dimensão da reserva da vida privada, não constitui um valor 

absoluto. 

Há na verdade outros valores, potencialmente com a mesma dignidade, com que o direito fundamental à 

honra tem que conviver e em face dos quais, em função das especificidades de cada caso, poderá ter que, em 

alguma medida, ceder. 

É o caso da clássica liberdade de expressão, protegida pelo art. 37º da Constituição da República 

Portuguesa, pelo art. 19º do PIDCP e pelo art. 10º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

Fosse a tutela da honra algo de absoluto e não haveria espaço algum para a crítica, como não haveria 

                                                           
1 Nuno de Sousa, A liberdade de imprensa, B.F.D.U.C., Suplemento XXVI, pg. 453. 
2 Vide os acórdãos da Relação de Coimbra de 06/02/96, in C.J. 1996, I, pg. 156 e da Relação de Évora de 
02/07/96, in C.J. 1996, IV, pg. 295. 
3 Neste sentido, o acórdão da Relação de Coimbra de 12/07/2000, já citado, pg. 47. 
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espaço sequer para que a comunicação social, por exemplo, desempenhasse a sua função de «cão de guarda» 

da democracia, posto que nunca poderia publicar notícias desagradáveis para os visados, por mais verdadeiros 

que fossem os factos relatados e por maior interesse público que houvesse na sua divulgação.4 

Esta convivência, que por vezes assume contornos conflituantes, entre direitos e valores fundamentais, é 

própria de uma sociedade democrática, como aí estão para o evidenciar as restrições expressamente admitidas 

pelo art. 18º da Constituição da República Portuguesa e ainda pelo art. 8º/2 da CEDH.   

Uma das notas características de uma sociedade democrática é justamente a da abertura à crítica, 

mesmo quando esta é contundente e agressiva.5  

De resto, como resulta evidente, a liberdade de expressão, enquanto garantia fundamental, colhe o seu 

pleno e genuíno sentido justamente em casos de crítica contundente e agressiva, pois para observações 

elogiosas ou críticas mais ou menos inócuas nenhuma necessidade haveria de convocar a dita liberdade. 

 É, pois, também a esta luz que deve compreender-se o alcance geral da incriminação prevista no art. 

180º do Código Penal e os espaços de não punibilidade (ou porventura de justificação da conduta) para que 

aponta o nº 2 da norma, quando prescreve que «a conduta não é punível quando: a) a imputação for feita para 

realizar interesses legítimos; e b) o agente provar a verdade da mesma imputação ou tiver tido fundamento sério 

para, em boa fé, a reputar verdadeira». 

 Tendo, assim, por base estas premissas, concluímos pela atipicidade da conduta descrita na acusação 

particular e, no limite, pela sua não punibilidade por via da verificação da causa de justificação prevista no art. 

180º/2 do Código Penal. 

 Expliquemos. 

 São as seguintes as expressões destacadas desse texto pelo assistente como sendo objectivamente 

ofensivas da sua honra e consideração pessoais e profissionais: 

i. alguém com péssimas condutas; 

ii. um “miúdo”; 

iii. alguém que tem que ser colocado no rumo certo e portar-se bem; 

iv. alguém que se comporta como um imperialista e como “DONO DISTO TUDO”; 

v. alguém que se comporta com prepotência – “este é o exemplo que o Sr. Calisto dá… “QUERO, 

POSSO E FAÇO”. 

                                                           
4 Entre outros, vejam-se os acórdãos Tribunal Europeu dos Direitos Humanos Pfeifer c/ Áustria, de 15/11/2007 (§ 
154) e Sunday Times c/ Reino Unido, de 26/04/1979 (§ 65), in https://hudoc.echr.coe.int. 
5 Sobre o papel da liberdade de expressão numa sociedade democrática vide, entre tantos outros, o acórdão do 
TEDH Handyside c/ Reino Unido, de 7/12/1976 (§ 49), leading case na matéria, e ainda o acórdão do TEDH Steel 
and Morris c/ Reino Unido, de 15/02/2005 (§ 94), in https://hudoc.echr.coe.int. 
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* 

Como é patente, todas as expressões em questão, exceptuando o epíteto de “miúdo”, que veremos 

melhor infra, apontam para factos e condutas concretamente atribuídas ao assistente, que são descritos no 

texto e dos quais se extraem conclusões quanto ao modo como o assistente se comporta no recinto 

desportivo e nas instalações do Clube Desportivo Feirense. 

Assim, embora o assistente as qualifique como sendo juízos de valor, trata-se na realidade de uma 

qualificação das condutas que o assistente autonomiza em 22. da acusação, como constituindo imputações 

factuais falsas. 

E como se decidiu na Relação do Porto, no acórdão de 19/04/2017, relatado por Pedro Vaz Pato, em 

situação paralela à dos autos, os crimes de difamação e injúria supõem a imputação de factos ou a 

formulação de juízos sobre uma pessoa, não a formulação de juízos sobre factos, actuações, obras, 

prestações ou realizações. Estes juízos, que são cobertos pela liberdade de expressão e crítica, não configuram 

elemento constitutivo de algum desses dois tipos de crime. 

É, cremos o que se passa no caso em apreço. 

O exercício da liberdade de expressão por parte do arguido num contexto de associativismo 

desportivo, em que se procura realçar condutas apontadas ao assistente que se consideram problemáticas e 

negativas para o clube desportivo em que todos estão envolvidos, no caso do arguido e do destinatário do texto, 

ao nível das estruturas dirigentes, sendo este último com ascendente e capacidade para pôr cobro às mesmas. 

 Com efeito, trata-se do Presidente da Direcção do Clube Desportivo Feirense (CDF) a dirigir-se ao 

Presidente do Conselho de Administração do Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD, Ade K.S. - a quem o 

assistente, por razões pessoais e comerciais, também conexionadas com o Clube, estará ligado -, para lhe 

reportar comportamentos públicos atribuídos ao assistente nas instalações do Clube, que são negativos para esse 

mesmo Clube, que ambos, emitente e destinatário, gerem. 

 Note-se que, de acordo com o próprio assistente Tiago Calisto, é o mesmo consultor e parceiro de 

negócios da “Tavistock Global Resource, Ltd.”, sociedade que detém 70% do Clube Desportivo Feirense – 

Futebol, SAD (CDF-SAD), desenvolvendo diariamente a sua actividade junto do Conselho de Administração 

desta. 

 Por outro lado, o arguido afirmou em declarações ter apenas pretendido transmitir factos que lhe foram 

relatados pelas pessoas que estavam a ocupar as instalações do Complexo Desportivo, nomeadamente a 

responsável pelo Bar e pelo Ginásio, tendo decidido enviar o email por ter havido consenso na direcção do clube 

quanto à gravidade daqueles factos; e identificou essas pessoas: P.C. e C.N. . 

 Ouvida C.N. (fls. 75 e verso), gerente da exploração do Ginásio, disse ter ouvido no ano de 2000, gente a 
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barafustar e foi questionar uma colaboradora, R., que lhe disse tratar-se do Sr. alisto a barafustar e a dizer as 

seguintes expressões: “o bar está fechado e dono disto tudo quer entrar e não consegue” e “quando o clube não 

pagar um milhão e tal que deve, o complexo desportivo é nosso”; também disse ser do seu conhecimento que o 

Sr. Calisto estaciona muitas vezes o seu veículo de forma a prejudicar as entradas e saídas das viaturas no 

complexo; admitiu igualmente ter exposto ao Presidente do CDF o facto de o Sr. Calisto tirar fotografias ao ginásio 

sem autorização. Por último, mencionou desconhecer a autoridade do Sr. Calisto perante as instalações do 

complexo e Clube Desportivo Feirense. 

Já P.C., a fls. 74, a titular do direito de exploração do Bar do Complexo Desportivo do CDF, dizendo 

embora nunca ter ouvido ao assistente a frase “isto é tudo nosso”, confirmou a existência da situação em causa – 

em que o assistente teria perguntado porque é que o acesso às bancadas do campo de treino estava fechado”, 

tendo sido dada uma explicação, numa conversa que “foi particular, sem injuriar ou difamar alguém”. 

Ora, estes depoimentos indiciam de forma consistente que as situações relatadas no texto em crise e 

aí qualificadas pelo seu autor, aqui arguido, na perspectiva do prejuízo que causavam aos interesses do Clube a 

que presidia, e preside, terão de facto ocorrido, e foram-lhe transmitidas como sendo reais. 

Pelo que, se indicia que o arguido tinha e boa fé razões para considerar terem ocorrido de facto as 

referidas condutas; ao transmiti-las a quem teria o poder dentro da estrutura do Clube para lhes pôr cobro, o 

arguido agiu para realizar o interesse legítimo do Clube que também representava – art. 180º/2 do Código Penal. 

Neste quadro, podendo até reputar-se de grosseiras ou exageradas as palavras escolhidas para as 

qualificar, considerando o contexto em que foram usadas, em associação com as condutas que visavam 

qualificar, que o arguido tinha em boa fé por verdadeiras, e no exercício de crítica atinente a suposta lesão 

causada por essas mesmas condutas aos interesses que incumbia ao seu autor zelar, não se lhes pode 

atribuir um cariz gratuito, infundado, deliberadamente direccionado para a ofensa à honra do assistente, 

muito menos um intuito subjacente vexatório ou humilhante. 

Neste mesmo sentido, embora a propósito de situação distinta, concluiu a Relação de Lisboa no acórdão 

de 11/12/2019, relatado por Abrunhosa de Carvalho, do qual se destaca o seguinte excerto: 

«Uma expressão degradante só assume o carácter de «difamação» quando nela não avulta em 

primeiro plano a discussão objectiva das questões mas antes o enxovalho das pessoas. Para além da 

crítica polémica e extremada tem de se visar o rebaixamento das pessoas. Só poderá falar-se de «difamação» 

quando o juízo de valor ou a crítica perdem todo o contacto com a obra, a prestação ou o problema que os 

motiva ou com a discussão das questões de interesse comunitário. E, em vez disso, passam a obedecer 

apenas ao propósito de rebaixamento de uma pessoa. Atingindo-a no sentimento de auto-estima ou ferindo-a na 

sua dignidade pessoal e consideração social». 
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É tudo o que não ocorre no caso em apreço, como cremos ter ficado patente na apreciação supra. 

O texto em causa critica a forma de estar do assistente e fá-lo, não de forma gratuita e para achincalhar e 

humilhar o assistente, mas, tudo indica, como forma de pôr cobro às condutas, que em boa fé se teria razões para 

ter como verdadeiras, e que eram consideradas problemáticas e prejudiciais para o Clube. 

Escreve-se bem a propósito no acórdão da Relação do Porto de 19/04/2017, supra citado, que «se bem 

que ninguém goste que lhe verberem comportamentos, atitudes ou mesmo simples intenções, ou fustigue a sua 

personalidade ou carácter, o incómodo daí resultante e susceptibilidade do visado não bastam para que se 

considere desde logo atingido o núcleo essencial de qualidades morais que devem existir para que a pessoa 

se tenha como socialmente realizada. Ora, o direito não pode intervir sempre que a linguagem utilizada 

incomoda ou fere susceptibilidades do visado. Só o pode fazer quando é atingido o núcleo essencial de 

qualidades morais que devem existir para que a pessoa tenha apreço por si própria e não se sinta desprezada 

pelos outros.». 

Conforme começamos por dizer, numa sociedade democrática, tem que saber viver-se com a crítica 

sob pena de, a pretexto da tutela da honra, por vezes a camuflar uma sensibilidade exacerbada, se minar a 

liberdade de expressão e ir, desse modo, dizimando a já débil sociedade civil, cujo sentido crítico se mostra 

fundamental à preservação dos valores caros à comunidade. 

Uma derradeira palavra para o uso da palavra “miúdo”. 

Pelo já descrito contexto em que ocorre o seu uso, fica claro que também tal expressão se insere na 

crítica ao comportamento atribuído ao assistente, típico de um “miúdo”, de um jovem, com menos maturidade. 

Secundamos, por isso, também a apreciação feita no acórdão do STJ de 24/11/2016, relatado por 

Francisco Caetano, referindo-se à palavra congénere “garoto”: 

«A expressão “garoto”, embora depreciativa e relevante num patamar de uma menos sã 

convivência comunitária, de “má-educação” ou incivilidade, carece de densidade ou dignidade jurídico-

penal bastante para afectar o bem jurídico da honra e, assim, preencher o tipo incriminador da difamação 

do art. 180.º, n.º 1, do CP.». 

Com relevo ainda a este propósito, o acórdão da Relação de Lisboa de 09/02/2011, relatado por Maria 

José Costa Pinto, onde se conclui: 

«Tem que haver um mínimo de significado da conduta, um mínimo de gravidade, para que se 

considere ter a mesma alcançado o patamar da tipicidade e para se lhe conferir dignidade penal. 

É que os tribunais não existem para apelidar de criminosas pessoas que adotam comportamentos 

destemperados, incorretos e avessos a uma conduta bem educada, mas que no contexto de uma situação de 

grande discórdia [...] não deixam de ser socialmente tolerados, embora criticáveis. 
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Isto não significa que se não defenda a existência de um dever comportamental de educação e respeito 

nas relações entre as pessoas e que o desejável não seja a sua estrita observância nas relações pessoais. 

Significa, simplesmente, que nem tudo o que viola as regras de bom comportamento e de boa educação constitui 

crime tutelado pelo artigo 181.º do Código Penal.». 

 Também, nós consideramos que, seja pelo contexto em que foi usada, seja porque não atinge o patamar 

da dignidade penal, o uso pelo arguido da palavra “miúdo” dirigindo-se ao assistente, não substancia a prática do 

imputado crime de difamação. 

* 

Em suma: 

Por tudo o exposto, e sem necessidade de outras considerações, julgamos ser procedente a defesa 

apresentada no requerimento de abertura de instrução, não havendo nos autos indícios suficientes da prática 

pelos arguidos dos factos descritos na acusação particular e, portanto, do crime com base neles é imputado, de 

difamação, na forma de calúnia, sendo improvável uma sua condenação em sede de julgamento. 

 

 IV - Decisão 

Nestes termos, decide-se julgar procedente o requerimento de abertura de instrução e, 

consequentemente, não pronunciar para julgamento R.A., C.P., L.C., pelos factos descritos na acusação 

particular e crime de difamação ali imputado. 

* 

Custas pelo assistente fixando-se em 4 (quatro) U.C.´s a respectiva taxa de justiça – art. 515º/1,a)a do 

Código de Processo Penal e art. 8º do Regulamento das Custas Processuais. 

* 

 Notifique.  

* 

 Registe a decisão em pasta própria. 

* 

Oportunamente, arquive. 

* 

 

Santa Maria da Feira, 

A Juíza de Instrução, 

Dr.ª Ana Cláudia Nogueira 
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