
 
 

 
 

A JUSTIÇA E O JORNALISMO JUDICIÁRIO 
justiça portuguesa e juízos paralelos como uma necessidade numa 

«sociedade moderna de comunicação e informação»* 
 
 
Convidado pela primeira vez para falar do tema, no âmbito do 1º Curso sobre “a Justiça e o 
jornalismo judiciário”, fiquei extremamente apreensivo, porquanto a visão e a experiência que 
tinha tido até à data era, sobretudo, a das patologias ou aberrações a que tinha assistido e, no 
decurso da minha actividade, persegui ou defendi, quer como patrono de visados e 
injustiçados pelos abusos de liberdade de imprensa quer como defensor de jornalistas e/ou 
profissionais do foro. 
 
Agora convidado pelo Gabinete de Iniciativas Transfronteirizas da Junta de Extremadura para, 
no âmbito da Ágora, o debate peninsular participar em mesa redonda sobre as Vítimas dos 
Juízos Paralelos venho partilhar convosco um conjunto de reflexões que já me tinham ocorrido 
sobre o tema, sabendo que é muito difícil, mas possível, a compatibilização entre a liberdade 
de imprensa e de expressão, bem como a informação e a pluralidade que a elas devemos, e 
os seus limites ou fronteiras, designadamente os que respeitam à inviolabilidade da imagem 
devida, da privacidade e da dignidade de cada um. 
 
Felizmente, o convite teve tanto de honroso e simpático, como de útil e proveitoso, porque 
permitiu-me por reflexão e antecipação pensar, com tempo, no quanto mudara em quase duas 
décadas o tratamento recíproco das duas realidades e agentes no seio do mundo jornalístico e 
judiciário. Isto em Portugal. Mas também em Espanha. E no quão pouco se discutiu ou mudou 
no quadro das regras vigentes e, sobretudo, da prática de todos nós. 
 
É, por isso, de aplaudir este encontro de vizinhos e irmãos. Estou convencido que serão 
atingidos os objectivos estratégicos desta iniciativa. Alertar para os riscos e perigos da 
mediatização exacerbada. Sublinhar o permanente respeito pela dignidade da pessoa 
humana, do homem concreto. Aceitar que há várias verdades e vários métodos de 
investigação, várias perspectivas do real e várias linguagens distintas. Promover um 
conhecimento mútuo dos sectores da justiça e da comunicação social. Familiarizar os 
participantes para os conceitos, práticas, princípios éticos e registos específicos. Contribuir 
para uma aproximação dos profissionais de ambos os domínios, diluindo preconceitos, 
desconfianças e antagonismos. Implementar, porque não, propostas de circuitos 
normalizados de articulação. Contribuir para melhorar a imagem da justiça em Portugal e em 
Espanha. E garantir a profundidade, a imparcialidade e objectividade do jornalismo. Sempre 
com liberdade. Também sempre com responsabilidade. Eu próprio conto muito aprender. 
 
 
* CARLOS PINTO DE ABREU 

Advogado 
Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados 

 



 
 

 
 

Foi-me pedido também, esforço adicional, que faço com gosto, para escrever algo. Para 
registar previamente uma sessão que será concerteza diversa, mais rica e fecunda, mais uma 
troca de impressões e de experiências do que um monólogo ou uma perspectiva, sempre mais 
pobre. Reproduzir por antecipação a memória do que vai ocorrer é tarefa que nem tento. 
Talvez agora fique, preto no branco, o que me escusarei de repetir. Mas nem essa conclusão 
me sinto tentado a afirmar. Porque o que interessa é pensar, questionar, diagnosticar e 
apontar caminhos para os problemas que nos afligem. Para a crise ou crises da Justiça. Mas 
também para os desvios ou dramas jornalísticos. Que são sempre problemas do homem 
concreto. Pois que é o homem, sempre o homem, quem está no epicentro do diálogo, por 
vezes de surdos, quantas vezes de costas voltadas, entre a justiça e os media. 
 
É mais filosófico ou ético o desafio que me propuseram. Sentir-me-ia mais à vontade a discutir 
– como provavelmente farei em registo verbal – as experiências judiciárias dos processos de 
abuso de liberdade de imprensa ou dos chamados mega-processos ou processos de cariz 
mediático. E as questões e desafios concretos que se põem aos profissionais do foro e aos 
media. Mas o tema é este mesmo: a justiça portuguesa e os juízos paralelos numa sociedade 
moderna de comunicação e informação. E, assim sendo, vamos a ele. 
 
A tentativa de democratização da justiça e a até alguma jurisdicionalização do jornalismo 
não são em si um perigo mas um alvo a atingir. Uma sociedade mais informada, culta e 
plural; mais verdadeira, transparente e tolerante; uma sociedade equitativa e justa 
pressupõem uma ampla liberdade – e sentido de responsabilidade – da imprensa e uma 
grande compreensão e esforço de colaboração da máquina judiciária e seus agentes na 
tarefa de dar a conhecer, sem manipulações, os factos e os valores vigentes em determinado 
momento histórico. Que – factos e valores - são diversos consoante a qualidade do 
observador. Ou do que se pretende registar ou sublinhar. Há, por isso, que estabelecer 
pontes entre linguagens e discursos diversos, finalidades muitas vezes díspares; para que as 
relações entre estes dois mundos não sejam algumas de defesa ou desconfiança, outras de 
temor ou de afrontamento, ou quase sempre conflituais, mas sim relações profícuas no 
sentido do “aumento gradual e efectivo de uma cidadania mais informada e reivindicativa”.  
 
Porque é de exigência ética, profundidade e rigor que se fará o futuro. E é de exigência ética, 
profundidade e rigor que se falará de seguida. Exigência ética, profundidade e rigor que se 
impõem a todos, sejam eles profissionais do foro ou jornalistas. 
 
Foi dito que “estas duas instituições possuem traços característicos e lógicas de 
funcionamento diferentes e opostos”. Mas ambas se querem dignas de confiança. Que, por 
exemplo, “o jornalismo vive e actua em ciclos temporais mais voláteis e curtos, enquanto 
que a justiça necessita de tempo para amadurecer e desenvolver a sua acção”. O que muitas 
vezes não é compaginável nos respectivos discursos. Que nem sempre se cultiva “o 
discernimento entre a reserva pessoal e a visibilidade social”. O que permite manipulações 
várias. Que a mediatização é redutora da realidade e não passa do superficial, trivial ou 
banal. E que a simplicidade e compreensibilidade andam arredadas dos Tribunais. A 
generalização e velocidade de reacção dos media não se dá bem com o tratamento 
ponderado e casuístico dos processos pendentes nos Tribunais. Etc., etc., etc…  



 
 

 
 

 
Os media queixam-se do autismo, do mutismo, da lentidão, do isolamento e da secretização. 
Os agentes judiciários temem a incompreensão, a abertura, os flashes e os holofotes, a 
chicana, a intrusão, a mera crítica e, não poucas vezes, a exposição pública das suas 
fragilidades. Todos cometem excessos. E omissões várias. Que minam as “relações de 
confiança mútua”. Que não existem. Que nunca foram estabelecidas. Ou que nunca são 
assumidas clara e publicamente. Mas que são essenciais.  
 
Para que não se criem mais vítimas! 
 
Ninguém sai incólume. Quer com o silêncio da justiça. Quer com o espectáculo do judiciário. 
Porque a mensagem da justiça não passa. E porque da justiça na notícia ninguém alcança.  
 
É por tudo isto que – e muito bem – já foi dito que “a justiça e a comunicação social estão 
«obrigadas» a entenderem-se por meio de métodos sérios, honestos e rigorosos”. E isso é 
imperativo de consciência e obrigação de cidadania. Até porque, por um lado, é 
“essencial...a divulgação das questões judiciárias”, e, por outro, “em democracia todos os 
poderes devem ser escrutinados pelo cidadão”. E não esqueçamos que “os Tribunais 
administram a justiça em nome do povo”. O que implica a prestação regular de contas. E 
esta exige o direito à informação. Livre, fidedigna, isenta, completa, rigorosa e profunda. 
 
Daí que vá tratar, obviamente na perspectiva do jurista e humilde penalista que sou, da 
matéria das patologias do jornalismo judiciário, não no âmbito do processo penal, e, 
sobretudo, do chamado jornalismo de investigação, mas da responsabilidade civil em geral. 
Não sem antes falar no quadro ou, melhor, no enquadramento legal e deontológico vigente. 
Perdoem-me os jornalistas por “meter foice em seara alheia”. Perdoem-me os juristas pela 
simplicidade da descrição que farei de seguida. 
 
As sociedades modernas e democráticas assentam num conjunto de valores essenciais que, 
em termos normativos, são consagrados nas suas leis fundamentais e, depois, regulados por 
códigos e diplomas legais ou regulamentares avulsos. Também em Portugal assim é, ou 
devia ser. 
 
Nos termos do artº 1º da Constituição da República Portuguesa “Portugal é uma República 
soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. E nos termos do seu artº 2º “a 
República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 
pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de 
poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e aprofundamento 
da democracia participativa”. 
 
Ora, só é possível garantir a “dignidade da pessoa humana” e um “aprofundamento da 
democracia participativa” com uma ampla, mas credível, rigorosa e responsável, liberdade 



 
 

 
 

de circulação de informação e com uma efectiva, mas legítima, cuidadosa e fundamentada, 
liberdade de expressão e de imprensa.  
 
A nossa lei fundamental, nos seus artºs 25º nº 1 e 26º nº 1, é muito clara quando estatui que 
“a integridade moral e física das pessoas é inviolável” e que “a todos são reconhecidos os 
direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à 
cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida 
privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação”. Aqui o que 
fundamentalmente se pretende proteger é o indivíduo, a pessoa humana e os seus direitos 
individuais básicos. O que se pede – o que se exige - é o respeito pelos direitos de 
personalidade. 
 
Mas a Constituição não esquece também a comunidade e os direitos colectivos. O nº 1 do 
artº 37º estabelece que “todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu 
pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de 
informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações”. E, 
também por isso, nos termos do seu artº 38º nº 1, “é garantida a liberdade de imprensa”. E, 
no nº 2, refere-se que “a liberdade de imprensa implica a liberdade de expressão e criação 
dos jornalistas e colaboradores...” e “o direito dos jornalistas, nos termos da lei, ao acesso às 
fontes de informação...”. Aqui o que fundamentalmente se pretende proteger é a 
transparência e a circulação livre de informação pela e para a sociedade, pois a democracia 
exige o conhecimento e a informação de todos e para todos. Porque as decisões, as opções 
de escolha, são também de todos e para todos.  
 
E uma das fontes de informação mais importante é precisamente o mundo judiciário. Mas 
não é a única. Nem aí está toda a verdade. É nos tribunais que se cristalizam as mais 
importantes tensões e os mais complexos conflitos que afligem singularmente cada pessoa e 
colectivamente a comunidade. É aí que se entrechocam os poderes mais absolutos do Estado 
e as fragilidades ou do cidadão consumidor dos serviços da justiça ou do visado pela 
máquina judiciária. Seja autor seja réu. Seja arguido ou seja vítima. É também aí que se 
procura, ou deve procurar, a justa composição para os litígios mais ou menos mediáticos. A 
paz social. A resolução do caso concreto. Mas também é aí que se procura, ou deve procurar, 
um diagnóstico para as patologias do mundo moderno. O conjunto de comportamentos e 
valores predominantes ou vigentes no momento actual. E, com base nessa análise, discutir 
as terapêuticas. Afastar hábitos caducos. Criticar ideias velhas. Procurar novos rumos. Enfim, 
a leitura actualizada de como os intérpretes aplicam – e deveriam aplicar - a lei e, no fundo, 
como efectivam – ou deviam efectivar - os direitos e deveres legal e constitucionalmente 
consagrados.  
 
Nos termos do artº 202º nº 1 da Constituição “os tribunais são os órgãos de soberania com 
competência para administrar a justiça em nome do povo”. E, por isso, o povo deve ser 
informado de como é administrada a justiça. Razão por que, nos termos do nº 1 do artº 205º 
também da Constituição, “as decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são 
fundamentadas na forma prevista da lei” e “as audiências dos tribunais são públicas, salvo 
quando o próprio tribunal decidir o contrário, em despacho fundamentado, para salvaguarda 



 
 

 
 

da dignidade das pessoas e da moral pública ou para garantir o seu normal funcionamento”. A 
fundamentação permite a compreensão e a aderência ou a crítica e o distanciamento. A 
publicidade garante a fiscalização e a transparência ou a possibilidade de verificação da 
opacidade, do erro ou da infracção. E por isso também a crítica. 
 
O artº 70º nº 1 do Código Civil, sob a epígrafe de tutela geral da personalidade, estatui que “a 
lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua 
personalidade física ou moral”. Não esqueçamos que a ofensa pode também provir do escrito 
ou peça jornalística. E, por isso, o nº 2 do mesmo artigo e diploma legal estabelece que 
“independentemente da responsabilidade civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou 
ofendida pode requerer as providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de 
evitar a consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida”. Os meios 
processuais para assegurar esta tutela são vários. Desde a acção de indemnização, à 
possibilidade de requerer providências cautelares não especificadas, até ao uso de 
instrumentos penais ou administrativos, preventivos ou repressivos, como sejam a 
participação crime por abuso de liberdade de imprensa, a efectivação do direito de resposta e 
o exercício do direito de queixa à Alta Autoridade para a Comunicação Social. 
 
Para além de obstáculos vários, desde logo a censura política, económica, cultural, 
redactorial ou outra, a actividade do jornalista tem, naturalmente, fronteiras técnicas, 
deontológicas e legais. Tal qual a dos magistrados, dos advogados e das restantes profissões 
jurídicas. Mas vamos cingir-nos ao jornalista. O seu estatuto compreende direitos e deveres. 
A sua acção pode ser sindicada. Em termos meramente públicos, pelos leitores. 
Internamente pelos colegas ou pelos seus superiores, desde logo pelo diálogo no trabalho de 
equipa ou pelo enquadramento nas linhas editoriais ou, ainda, pela acção reguladora ou 
disciplinadora dos editores ou dos responsáveis pela publicação ou pela difusão das peças 
jornalísticas. Externamente por várias entidades, públicas ou privadas, desde logo pelos 
vários tribunais, mas também, directamente,  pela Alta Autoridade para a Comunicação 
Social, pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, ou indirectamente pela 
Assembleia da República, pelo Provedor de Justiça ou pelos Conselhos Redactoriais ou 
Deontológicos. 
 
O Estatuto do Jornalista, aprovado pela Lei nº 1/99, de 13 de Janeiro, define, no seu artº 1º nº 
1, os jornalistas como “...aqueles que, como ocupação principal, permanente e remunerada, 
exercem funções de pesquisa, recolha, selecção e tratamento de factos, notícias ou opiniões, 
através de texto, imagem ou som, destinados a divulgação informativa, pela imprensa, por 
agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por outra forma de difusão electrónica”. 
 
O Código Deontológico do Jornalista, aprovado em 4 de Maio de 1993, estatui que “o jornalista 
deve relatar os factos com rigor e exactidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem 
ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso. A distinção entre 
notícia e opinião deve ficar bem clara aos olhos do público.” O referido Código refere também 
que “o jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a acusação sem 
provas e o plágio como graves faltas profissionais”. Diz ainda que “o jornalista deve utilizar 
meios leais para obter informações, imagens ou documentos e proibir-se de abusar da boa-fé 



 
 

 
 

de quem quer que seja.”. Deve igualmente “...promover a pronta rectificação das informações 
que se revelem inexactas ou falsas.” Finalmente “o jornalista deve salvaguardar a presunção 
de inocência dos arguidos até a sentença transitar em julgado” e  “...deve respeitar a 
privacidade dos cidadãos excepto quando estiver em causa o interesse público ou a conduta do 
indivíduo contradiga, manifestamente, valores e princípios por si publicamente defendidos.” 
 
O Estatuto do Jornalista, aprovado pela Lei nº 1/99, de 13 de Janeiro, estatui também os 
direitos e os deveres dos jornalistas. Vejamos primeiro a consagração dos direitos, não 
esquecendo os previstos na Lei Fundamental. O artº 6º deste diploma, à semelhança do que 
ocorre com o artº 22º da Lei nº 2/99, de 13 de Janeiro (Lei de Imprensa), estabelece que 
“constituem direitos fundamentais dos jornalistas: a) a liberdade de expressão e de criação; b) 
a liberdade de acesso às fontes de informação; c) a garantia de sigilo profissional; a garantia 
de independência; e) a participação na orientação do respectivo órgão de informação. ”.  
 
Já no que respeita aos deveres, vejamos sobretudo o artº 14º do Estatuto do Jornalista o qual 
refere que “independentemente do disposto no respectivo código deontológico, constituem 
deveres fundamentais dos jornalistas: a) exercer a actividade com respeito pela ética 
profissional, informando com rigor e isenção; b) respeitar a orientação e os objectivos definidos 
no estatuto editorial do órgão de comunicação social para que trabalhem; c) abster-se de 
formular acusações sem provas e respeitar a presunção de inocência; d) não identificar, directa 
ou indirectamente, as vítimas de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, bem 
como os menores que tiverem sido objecto de medidas tutelares sancionatórias; e) não tratar 
discriminatoriamente as pessoas, designadamente em função da cor, raça, religião, 
nacionalidade ou sexo; f) abster-se de recolher declarações ou imagens que atinjam a 
dignidade das pessoas; g) respeitar a privacidade de acordo com a natureza do caso e a 
condição das pessoas; h) não falsificar ou encenar situações com intuitos de abusar da boa fé 
do público; i) não recolher imagens e sons com o recurso a meios não autorizados a não ser que 
se verifique um estado de necessidade para a segurança das pessoas envolvidas e o interesse 
público o justifique .”.  
 
Enquadrado quer por todos estes poderes de sindicância, quer por todos estes direitos e 
deveres legalmente consagrados, desde o Estatuto dos Jornalistas, passando pela Lei de 
Imprensa, até às Leis da Televisão e da Rádio, todas elas, prevêem a responsabilidade e a 
possibilidade de responsabilização, quer civil, quer contraordenacional, quer criminal, tanto 
das empresas e dos operadores, como dos directores e, obviamente também, dos 
jornalistas. Estão previstas as ofensas e  infracções civis danosas, ilícitas e culposas, bem 
como as violações típicas e ilícitas cometidas através de actos ou comportamentos lesivos de 
interesses jurídico penalmente protegidos, que ofendam bens jurídicos fundamentais. Nesta 
teia de direitos e deveres encontrará o jornalista o justo equilíbrio no exercício da sua nobre 
função. E o seu juízo paralelo, seja qual for, terá então toda a legitimidade, ainda que 
diverso ou mesmo frontalmente contrário ao juízo judicial. 
 
Quando assim não for o jornalista pode cometer um crime de difamação, previsto e punido, 
em termos gerais, pelo artº 180º do Código Penal. E nos termos do artigo 129º do Código 
Penal, a indemnização por perdas e danos emergentes de um crime é regulada pela lei civil, 



 
 

 
 

portanto, no caso concreto, de acordo com o estabelecido nos artigos do Código Civil que 
regem a responsabilidade civil. Com a indemnização, que tem sido a compensação matricial na 
jurisprudência dos Tribunais, procura ressarcir-se todos os danos causados, de natureza 
patrimonial e não patrimonial de forma a compensar o visado das várias lesões por si sofridas. 
 
A Constituição da República Portuguesa, e designadamente o seu artº 16º, prescreve, por um 
lado, que os direitos fundamentais nela consignados não excluem quaisquer outros constantes 
das leis e das regras aplicáveis de direito internacional e, por outro, que os preceitos 
constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e 
integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Está consignado 
nesta, e designadamente no seu artº 19º, que todo o indivíduo tem direito à liberdade de 
opinião e de expressão e que isso implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões. 
Além disso, prescreve também no seu artº 12º a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
no que concerne à intimidade e à honra e reputação, que ninguém sofrerá intromissões 
arbitrárias na sua vida privada, na sua família ou na sua correspondência nem ataques à sua 
honra e reputação e que contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a 
protecção da lei. Estatui ainda a referida Declaração, no seu artº 29º, nº 2, que no exercício 
desses direitos e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão às limitações 
estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos 
direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem 
pública e do bem estar numa sociedade democrática. 
 
A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, a que a República Portuguesa também está 
vinculada, prescreve nos seus artºs 10º e 8º, nºs 1 e 2, que qualquer pessoa tem direito à 
liberdade de expressão, compreendendo a liberdade de opinião e de receber ou de transmitir 
informações ou ideias, sem ingerência de qualquer autoridade pública e, por outro, que o 
exercício dessas liberdades, por implicar deveres e responsabilidades, pode ser submetido a 
certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas na lei, que constituam 
providências necessárias, numa sociedade democrática, para, entre outras finalidades, a 
defesa da honra. Assim, também a Convenção Europeia dos Direitos do Homem expressa o 
limite ao direito de expressão e de informação pelo direito de personalidade, incluindo, 
naturalmente, a honra e a reputação. 
 
A Constituição também consagra, no seu artº 37º, o direito de exprimir e divulgar livremente o 
seu pensamento, nomeadamente pela palavra.  
 
O artº 26º, nº 1, da Constituição da República Portuguesa reconhece a todos os direitos ao 
bom-nome e reputação, à reserva da intimidade da vida privada e familiar, entre outros.  
 
O artigo 70º, nº 1, do Código Civil consagra a protecção da lei face a ofensas ilícitas à 
personalidade jurídica dos indivíduos, estabelecendo, assim, uma protecção geral aos 
denominados direitos de personalidade que acompanham a pessoa humana. Trata-se de um 
círculo de direitos necessários; um conteúdo mínimo e imprescindível da esfera jurídica de cada 
pessoa. A doutrina civilista entende a honra lato sensu como projecção do valor da dignidade 
humana e o bom nome e reputação como síntese do apreço social pelas qualidades 



 
 

 
 

determinantes da unicidade de cada indivíduo no plano moral, intelectual, sexual, familiar, 
profissional ou político. A ordem jurídica portuguesa reconhece, através do artigo 70º, nº 1, do 
Código Civil, o direito geral de personalidade, compreendendo moral integram-se, 
nomeadamente, os valores da liberdade, igualdade, honra e reserva de vida privada. O artigo 
70º, nº 2, do Código Civil estabelece a responsabilidade civil como meio adequado a reparar as 
violações aos direitos de personalidade, sendo que o preenchimento dos pressupostos da 
responsabilidade civil extracontratual exigem um facto voluntário; ilicitude; vinculo de 
imputação do facto ao agente; culpa; dano; nexo de causalidade entre o facto e o dano. 
 
De acordo com o estatuído no artigo 483º, nº 1, do Código Civil aquele que com dolo ou mera 
culpa violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger 
interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. A 
regra base da responsabilidade civil é a culpa, não havendo responsabilidade sem culpa, 
exceptuando a ressalva consagrada no nº 2 do já referido artigo 483º do Código Civil – 
responsabilidade objectiva. A obrigação de indemnizar que deriva da responsabilidade civil 
nasce do preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo artº 483º, nº 1 do Código Civil, 
que são: um facto voluntário do lesante; a ilicitude desse comportamento, ou seja, a violação 
de um direito de outrem legalmente tutelado ou de qualquer disposição legal destinada a 
proteger interesses alheios; a culpa do agente; a produção de danos na esfera jurídica do 
lesado; o nexo de causalidade entre os factos e os danos.  
 
Estabelece também expressamente o artº 484º do Código Civil, como facto antijurídico 
previsto na lei, a afirmação ou divulgação de factos capazes de prejudicarem o crédito ou o 
bom nome de qualquer pessoa.  
 
Nas relações jurídicas emergentes da tutela geral da personalidade, os sujeitos passivos devem 
abster-se de praticar actos que criem condições favoráveis ou preencham os pressupostos 
necessários à ocorrência de lesões na personalidade de outrem ou que se traduzam em 
ameaças ou cominações de males futuros à personalidade alheia e caso (…) os sujeitos 
passivos não observem tais deveres de abstenção (…) expõem-se a sanções jurídicas, quando 
não se verifiquem causas de exclusão de ilicitude ou da culpa e ocorram os demais 
pressupostos da aplicação dessas sanções. 
 
O direito-dever de expressar o pensamento e de informar não está nem pode estar sujeito a 
qualquer tipo de censura; mas identicamente tem de ser exercido com claro índice cívico, de 
respeito do Homem pelo Homem. O artº 37º da Constituição da República Portuguesa reflecte 
o princípio da proporcionalidade. Os direitos de livre expressão e de informar não são 
absolutos devendo respeitar o direito honra e ao bom nome, salvo casos excepcionais. Em 
democracia, a liberdade de crítica não deve significar atropelo aos direitos individuais, 
designadamente à honra e consideração devidas a todos. A crítica ofensiva da honra e 
consideração de outrem só é admissível se for necessária e indispensável à realização, 
exercício ou defesa de direitos. 
 
Determinada que pode estar a ilicitude do comportamento dos agentes, ter-se-á de avançar 
para aquilatar da culpa dos demandados. A culpa lato sensu abrange as vertentes do dolo e da 



 
 

 
 

culpa stricto sensu. A culpa stricto sensu ou a censura ético-jurídica exprime um juízo de 
reprovação pessoal em relação ao agente lesante que, em face das circunstâncias especiais do 
caso, teve um comportamento descuidado ou devia e podia agir de outro modo, ou seja, na 
omissão de actuação ou de diligência que, no caso concreto, lhe era exigível. 
 
Ao lado dos danos pecuniariamente avaliáveis, há outros prejuízos (desgostos morais, 
vexames, perda de prestígio ou reputação) que, sendo insusceptíveis de avaliação pecuniária, 
porque atingem bens (bem estar, honra, bom nome) que não integram o património do 
lesado, apenas podem ser compensados com a obrigação pecuniária imposta ao agente, sendo 
esta mais uma satisfação do que uma indemnização. São estes os danos não patrimoniais.  
 
Relativamente ao quantum indemnizatório, o artigo 562º do Código Civil estabelece o princípio 
da reconstituição natural, ou seja, a indemnização deve, em regra, recolocar o lesado na 
situação em que este se encontraria se não tivesse ocorrido a lesão. Por seu turno, o artigo 
566º, nº 1, do mesmo Código estabelece como regra a reconstituição natural do lesado e, a 
título subsidiário, a indemnização em dinheiro que apenas terá lugar quando não seja possível 
aquela reconstituição natural, quando tal reposição não repare integralmente os danos ou 
quando seja excessivamente onerosa para o devedor.  
 
Como dispõe o artº 566º, nº 2, do Código Civil e nos casos em que se mostre necessário 
recorrer à indemnização em dinheiro, o respectivo montante mede-se pela diferença entre a 
situação real em que o lesado se encontra e a situação hipotética em que se encontraria se 
não tivesse ocorrido a lesão, isto de acordo com a teoria da diferença.  
 
Como elementos imprescindíveis para efectivar a indemnização pela responsabilidade civil 
temos ainda a necessidade de estabelecer a existência de danos, o nexo de causalidade entre 
os danos e a conduta do agente e, finalmente, se confirmados estes dois elementos, 
determinar o quantum do pedido, como aliás se dispõe no artº 483º, nº 1, do Código Civil.  
 
A gravidade do dano mede-se por um padrão objectivo e, embora deva ter em conta as 
circunstâncias de cada caso concreto, deve, do mesmo modo, afastar factores susceptíveis de 
sensibilidade exacerbada, apreciando-se em função da tutela razoável do direito. 
 
Porque é da razão prática que todos falamos ou da razoabilidade na acção que todos 
ansiamos. 
 
 
SUMÁRIO ALARGADO: É muito difícil, mas possível, a compatibilização entre a liberdade de 
imprensa e de expressão, bem como a informação e a pluralidade que a elas devemos, e os 
seus limites ou fronteiras, designadamente os que respeitam à inviolabilidade da imagem 
devida, da privacidade e da dignidade de cada um. 
 
Estou convencido que serão atingidos os objectivos estratégicos desta iniciativa. Alertar para 
os riscos e perigos da mediatização exacerbada. Sublinhar o permanente respeito pela 
dignidade da pessoa humana, do homem concreto. Aceitar que há várias verdades e vários 



 
 

 
 

métodos de investigação, várias perspectivas do real e várias linguagens distintas. Promover 
um conhecimento mútuo dos sectores da justiça e da comunicação social. Familiarizar os 
participantes para os conceitos, práticas, princípios éticos e registos específicos. Contribuir 
para uma aproximação dos profissionais de ambos os domínios, diluindo preconceitos, 
desconfianças e antagonismos. Implementar, porque não, propostas de circuitos 
normalizados de articulação. Contribuir para melhorar a imagem da justiça em Portugal e em 
Espanha. E garantir a qualidade, a profundidade, a imparcialidade e a objectividade do 
jornalismo. Sempre com liberdade. Também sempre com responsabilidade.  
 
A tentativa de democratização da justiça e a até alguma jurisdicionalização do jornalismo 
não são em si um perigo mas um alvo a atingir. Uma sociedade mais informada, culta e 
plural; mais verdadeira, transparente e tolerante; uma sociedade equitativa e justa 
pressupõem uma ampla liberdade – e sentido de responsabilidade – da imprensa e uma 
grande compreensão e esforço de colaboração da máquina judiciária e seus agentes na 
tarefa de dar a conhecer, sem manipulações, os factos e os valores vigentes em determinado 
momento histórico. Que – factos e valores - são diversos consoante a qualidade do 
observador. Ou do que se pretende registar ou sublinhar. Há, por isso, que estabelecer 
pontes entre linguagens e discursos diversos, finalidades muitas vezes díspares; para que as 
relações entre estes dois mundos não sejam algumas de defesa ou desconfiança, outras de 
temor ou de afrontamento, ou quase sempre conflituais, mas sim relações profícuas no 
sentido do “aumento gradual e efectivo de uma cidadania mais informada e reivindicativa”.  
 
Porque é de exigência ética, profundidade e rigor que se fará o futuro. E é de exigência ética, 
profundidade e rigor que se falará de seguida. Exigência ética, profundidade e rigor que se 
impõem a todos, sejam eles profissionais do foro ou jornalistas. 
 
Foi dito que “estas duas instituições possuem traços característicos e lógicas de 
funcionamento diferentes e opostos”. Mas ambas se querem dignas de confiança. Que, por 
exemplo, “o jornalismo vive e actua em ciclos temporais mais voláteis e curtos, enquanto 
que a justiça necessita de tempo para amadurecer e desenvolver a sua acção”. O que muitas 
vezes não é compaginável nos respectivos discursos. Que nem sempre se cultiva “o 
discernimento entre a reserva pessoal e a visibilidade social”. O que permite manipulações 
várias. Que a mediatização é redutora da realidade e não passa do superficial, trivial ou 
banal. E que a simplicidade e compreensibilidade andam arredadas dos Tribunais. A 
generalização e velocidade de reacção dos media não se dá bem com o tratamento 
ponderado e casuístico dos processos pendentes nos Tribunais. Etc., etc., etc…  
 
Os media queixam-se do autismo, do mutismo, da lentidão, do isolamento e da secretização. 
Os agentes judiciários temem a incompreensão, a abertura, os flashes e os holofotes, a 
chicana, a intrusão, a mera crítica e, não poucas vezes, a exposição pública das suas 
fragilidades. Todos cometem excessos. E omissões várias. Que minam as “relações de 
confiança mútua”. Que não existem. Que nunca foram estabelecidas. Ou que nunca são 
assumidas clara e publicamente. Mas que são essenciais.  
 
Para que não se criem mais vítimas! 



 
 

 
 

 
Ninguém sai incólume. Quer com o silêncio da justiça. Quer com o espectáculo do judiciário. 
Porque a mensagem da justiça não passa. E porque da justiça na notícia ninguém alcança.  
 
É por tudo isto que – e muito bem – já foi dito que “a justiça e a comunicação social estão 
«obrigadas» a entenderem-se por meio de métodos sérios, honestos e rigorosos”. E isso é 
imperativo de consciência e obrigação de cidadania. Até porque, por um lado, é 
“essencial...a divulgação das questões judiciárias”, e, por outro, “em democracia todos os 
poderes devem ser escrutinados pelo cidadão”. E não esqueçamos que “os Tribunais 
administram a justiça em nome do povo”. O que implica a prestação regular de contas. E 
esta exige o direito à informação. Livre, fidedigna, isenta, completa, rigorosa e profunda. 
 
As sociedades modernas e democráticas assentam num conjunto de valores essenciais que, 
em termos normativos, são consagrados nas suas leis fundamentais e, depois, regulados por 
códigos e diplomas legais ou regulamentares avulsos. Também em Portugal assim é, ou 
devia ser. 
 
Nos termos do artº 1º da Constituição da República Portuguesa “Portugal é uma República 
soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. E nos termos do seu artº 2º “a 
República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 
pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de 
poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e aprofundamento 
da democracia participativa”. 
 
Ora, só é possível garantir a “dignidade da pessoa humana” e um “aprofundamento da 
democracia participativa” com uma ampla, mas credível, rigorosa e responsável, liberdade 
de circulação de informação e com uma efectiva, mas legítima, cuidadosa e fundamentada, 
liberdade de expressão e de imprensa.  
 
A nossa lei fundamental, nos seus artºs 25º nº 1 e 26º nº 1, é muito clara quando estatui que 
“a integridade moral e física das pessoas é inviolável” e que “a todos são reconhecidos os 
direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à 
cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida 
privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação”. Aqui o que 
fundamentalmente se pretende proteger é o indivíduo, a pessoa humana e os seus direitos 
individuais básicos. O que se pede – o que se exige - é o respeito pelos direitos de 
personalidade. 
 
Mas a Constituição não esquece também a comunidade e os direitos colectivos. O nº 1 do 
artº 37º estabelece que “todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu 
pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de 
informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações”. E, 
também por isso, nos termos do seu artº 38º nº 1, “é garantida a liberdade de imprensa”. E, 



 
 

 
 

no nº 2, refere-se que “a liberdade de imprensa implica a liberdade de expressão e criação 
dos jornalistas e colaboradores...” e “o direito dos jornalistas, nos termos da lei, ao acesso às 
fontes de informação...”. Aqui o que fundamentalmente se pretende proteger é a 
transparência e a circulação livre de informação pela e para a sociedade, pois a democracia 
exige o conhecimento e a informação de todos e para todos. Porque as decisões, as opções 
de escolha, são também de todos e para todos.  
 
E uma das fontes de informação mais importante é precisamente o mundo judiciário. Mas 
não é a única. Nem aí está toda a verdade. É nos tribunais que se cristalizam as mais 
importantes tensões e os mais complexos conflitos que afligem singularmente cada pessoa e 
colectivamente a comunidade. É aí que se entrechocam os poderes mais absolutos do Estado 
e as fragilidades ou do cidadão consumidor dos serviços da justiça ou do visado pela 
máquina judiciária. Seja autor seja réu. Seja arguido ou seja vítima. É também aí que se 
procura, ou deve procurar, a justa composição para os litígios mais ou menos mediáticos. A 
paz social. A resolução do caso concreto. Mas também é aí que se procura, ou deve procurar, 
um diagnóstico para as patologias do mundo moderno. O conjunto de comportamentos e 
valores predominantes ou vigentes no momento actual. E, com base nessa análise, discutir 
as terapêuticas. Afastar hábitos caducos. Criticar ideias velhas. Procurar novos rumos. Enfim, 
a leitura actualizada de como os intérpretes aplicam – e deveriam aplicar - a lei e, no fundo, 
como efectivam – ou deviam efectivar - os direitos e deveres legal e constitucionalmente 
consagrados.  
 
Para além de obstáculos vários, desde logo a censura política, económica, cultural, religiosa, 
redactorial ou outra, a actividade do jornalista tem, naturalmente, fronteiras técnicas, 
deontológicas e legais. Tal qual a dos magistrados, dos advogados e das restantes profissões 
jurídicas. Mas vamos cingir-nos ao jornalista. O seu estatuto compreende direitos e deveres. 
A sua acção pode ser sindicada. Em termos meramente públicos, pelos leitores. 
Internamente pelos colegas ou pelos seus superiores, desde logo pelo diálogo no trabalho de 
equipa ou pelo enquadramento nas linhas editoriais ou, ainda, pela acção reguladora ou 
disciplinadora dos editores ou dos responsáveis pela publicação ou pela difusão das peças 
jornalísticas. Externamente por várias entidades, públicas ou privadas, desde logo pelos 
vários tribunais, mas também, directamente, pela Alta Autoridade para a Comunicação 
Social, pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, ou indirectamente pela 
Assembleia da República, pelo Provedor de Justiça ou pelos Conselhos Redactoriais ou 
Deontológicos. 
 
Enquadrado quer por todos estes poderes de sindicância, quer por todos estes direitos e 
deveres legalmente consagrados, desde o Estatuto dos Jornalistas, passando pela Lei de 
Imprensa, até às Leis da Televisão e da Rádio, todas elas, prevêem a responsabilidade e a 
possibilidade de responsabilização, quer civil, quer contraordenacional, quer criminal, tanto 
das empresas e dos operadores, como dos directores e, obviamente também, dos 
jornalistas. Estão previstas as ofensas e  infracções civis danosas, ilícitas e culposas, bem 
como as violações típicas e ilícitas cometidas através de actos ou comportamentos lesivos de 
interesses jurídico penalmente protegidos, que ofendam bens jurídicos fundamentais. Nesta 



 
 

 
 

teia de direitos e deveres encontrará o jornalista o justo equilíbrio no exercício da sua nobre 
função.  
 
E o seu juízo paralelo, seja qual for, terá então toda a legitimidade, ainda que diverso ou 
mesmo frontalmente contrário ao juízo judicial. 


