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Introdução 

O crescente interesse dos media pelas questões do Direito e da Justiça, sobretudo, 

a partir dos anos setenta impôs grandes desafios à instituição judiciária, na medida em que 

esta saía de uma evidente “obscuridade” para assumir um lugar de protagonista, sob os 

holofotes mediáticos (Santos, Marques & Pedroso, 1995). “Os media dissiparam as trevas” 

(Oliveira, 1999, p. 23). 

O presente trabalho versa sobre a forma como a Justiça em Portugal comunica com 

e para os media, focando-se nas estratégias de comunicação mediática e nas relações da 

Justiça com os media.  

A temática da relação Justiça-media têm sido frequentemente objeto de 

investigação académica (e.g. Fidalgo & Oliveira, 2005; Lourenço, 2013; Machado & Santos, 

2011). Todavia, pouco ou nada se tem escrito sobre as estratégias de comunicação que a 

Justiça utiliza para se relacionar com os media. Assim, a escolha do objeto de estudo 

funda-se na pretensão de colmatar uma lacuna temática identificada na pesquisa 

académica e assume-se, assim, como um ensejo de aprofundamento de conhecimentos e 

de contributo teórico. O interesse pessoal pelo Jornalismo e pelo Direito também brinda a 

opção temática. Desta forma, este trabalho surge como uma oportunidade de aliar os 

estudos e os interesses pessoais da autora. Sendo a justiça o direito sem o qual nenhum 

dos demais se concretiza (Livianu, 2009, p. 173), convocando órgãos/instituições para o 

seu exercício e zelo, parece-nos confirmada a sua pertinência como objeto de estudo. 

O objeto de estudo deste trabalho interliga-se com algumas teorias, paradigmas e 

conceitos da Comunicação, como:  

a) o conceito de assessoria mediática relacionado com a importância da imagem 

da organização, pois assegura o fornecimento de informação aos jornalistas, o 

esclarecimento dos assuntos, assim como o controlo de entrada de informação externa na 

organização (Sebastião, Valença & Dias, 2016, p. 33), sem esquecer que a intenção do 

assessor mediático é proteger a reputação da organização que representa e a do jornalista 

é informar de forma independente, abrangente e verdadeira, preservando a liberdade do 

cidadão (Kovach & Rosenstiel, 2004, p. 8);  

b) o Modelo de persuasão, evidenciando a complexidade dos elementos que 

entram em jogo na relação entre emissor, mensagem e destinatário (Wolf, 2012, p. 33). A 

persuasão é o processo de induzir mudanças através da comunicação (Littlejohn, 1978, 

pp. 162-201) e de comunicar intencionalmente para influenciar (Sousa, 2003, p. 26). A 

abordagem da persuasão na presente investigação é profícua no contexto da assessoria 

mediática, atendendo a que sustenta o intuito de os conteúdos comunicacionais da Justiça 

serem atrativos o suficiente para permearem a agenda mediática e de os agentes da 
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comunicação da Justiça criarem uma relação de confiança com os jornalistas, e da literacia 

para a Justiça, por exemplo;  

c) a construção de imagem, ou seja, a perceção pública da organização que 

depende, necessariamente, da comunicação que a organização estabelece com os media 

e com o exterior. Daí que a comunicação integrada externa (relações públicas, marketing, 

publicidade) seja uma mais-valia para as organizações, em especial para as empresas e 

para as instituições do Estado (Sousa, 2003, p. 50);  

d) a teoria do gatekeeping, ligada aos “guardiões dos portões da informação” (e.g. 

assessores mediáticos e jornalistas) e que determina qual a informação selecionada e o 

qual o conteúdo e natureza das mensagens, como as notícias (Shoemaker & Vos, 2011, 

p. 23);  

e) os estudos do agenda-building, que atendem à relação entre as fontes 

noticiosas e os media, distanciando-se da maioria dos estudos da comunicação que se 

preocupam com os efeitos do processo do agenda-setting – relação entre os media e a sua 

audiência (Corrêa, Barros & Burlacu, 2016, p. 9). Enquanto processo de criação de 

agendas mediáticas – tipo de acontecimentos sobre os quais um determinado órgão de 

comunicação se concentra de forma mais ou menos estável, (Sousa, 2000) – o agenda-

building revela as características organizacionais e dos jornalistas que enfatizam e 

selecionam determinados eventos, assuntos ou fontes (Berkowitz & Adams, 1990). No 

presente caso, ligados à Justiça;  

f) a teoria da notícia ou newsmaking, em que os media, para produzirem notícias, 

devem cumprir três obrigações: 1. tornar um facto desconhecido em notável. 2. elaborar 

padrões para relatar os acontecimentos; 3. organizar, temporal e espacialmente, o trabalho 

(Tuchman, 1978, p. 45). O conhecimento das lógicas de noticiabilidade e uma prática pró-

notícia poderão constituir uma vantagem para a assessoria mediática;  

Com o objetivo geral de se compreender a forma como a Justiça comunica para e 

com os órgãos de comunicação social, traçou-se a seguinte pergunta de partida: Como é 

que a Justiça comunica para e com os media?. “Para”, exprimindo fim, direção, causa, 

motivo (Infopédia, 2016b), revela o fim da estratégia da comunicação da Justiça em 

abordagem: os media e, por via destes, a opinião pública. “Com”, significando relação 

(Infopédia, 2016a), configura as relações com os media acolhidas no conceito de 

“assessoria mediática” e nos estudos do agenda-building. Para operacionalizar a pergunta 

de partida e não tratar o conceito de Justiça abstratamente, opta-se por atender, na nossa 

análise, ao desempenho comunicacional-mediático dos órgãos de Justiça: o Supremo 

Tribunal de Justiça, Ministério Público, o Tribunal Constitucional e o Tribunal de Contas.  

Estruturalmente, o trabalho divide-se em quatro pontos, ao longo dos quais se 

pretende responder à pergunta de partida e concretizar os objetivos. Principia com a 
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Introdução. Segue-se-lhe a parte teórica, composta pela revisão da literatura, por um ponto 

conceptual com os conceitos-chave – comunicação mediática; estratégia de 

comunicação e Justiça – e pela relação entre os conceitos, convocando sempre autores 

para diálogo. Depois, apresenta-se o ponto metodológico – centrado na pergunta de 

partida, objetivos traçados, descrição e justificação do método e das técnicas a serem 

empregues na investigação, o seu processo de aplicação e, ainda, o calendário. No fim, 

apresentam-se as conclusões preliminares. 

 

1. Opções Metodológicas 

O presente estudo visa ressaltar a relação existente entre as estratégias de 

comunicação e a comunicação mediática, no ambiente organizacional da Justiça. Assim 

sendo, definiu-se como pergunta de partida: como é que a Justiça comunica para e com 

os media? O objetivo geral é o de identificar, analisar e compreender a forma como a 

Justiça, concretamente o Supremo Tribunal de Justiça, Ministério Público, o Tribunal 

Constitucional e o Tribunal de Contas, comunica para e com os media. Para a elaboração 

deste projeto, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

(1) aferir e analisar as estratégias e instrumentos de comunicação que os órgãos de justiça 

utilizam na sua relação com os media; 

(2) compreender a importância e a necessidade dessas estratégias de comunicação para 

a promoção e compreensão da Justiça – literacia para a Justiça; 

(3) avaliar criticamente a estratégia de comunicação mediática por parte da justiça e propor 

um plano de melhorias. 

Para os concretizar, esta investigação serviu-se de métodos qualitativos de 

recolha de informação, como a pesquisa bibliográfica e as entrevistas as especialistas, na 

área da Justiça e na área do Jornalismo. O método de investigação qualitativa permite 

“observar, descrever, interpretar e apreciar o meio e o fenómeno tal como se apresentam, 

sem procurar controlá-los” (Fortin, 2003, p. 22). Assim, o interesse está mais no conteúdo 

do que no procedimento (Coutinho, 2014). As técnicas de recolha são a pesquisa 

bibliográfica e a entrevista e as de análise de dados são a análise de conteúdo e a análise 

semiológica (ver Tabela 1 e no Anexo A uma versão mais completa).  

Tabela 1. Técnicas de recolha e de análise de dados, utilidade e período de aplicação 

 

Técnica de 

investigação 

 

Utilidade para a investigação e objetivos que cumpre 

Período de 

aplicação da 

técnica 

Técnicas de recolha de dados 
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Pesquisa 

Bibliográfica 

“Conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes 

sobre um determinado tema ou problema, tornando-se instrumento 

indispensável a qualquer tipo de pesquisa.” (Koche, 1997, p. 122). 

Uma das fontes mais importantes de pesquisa e constitui etapa 

prévia a ser feita, independentemente do problema em questão 

(Fernandes & Gomes, 2003, p. 13) 

 

 

Setembro de 2016 a 

Junho de 2017 

 

 

Entrevista 

O instrumento, por excelência, da investigação social. Obtenção de 

informações acerca do que os entrevistados “sabem, creem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram”, bem como 

acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas (Selltiz, 

Jahoda, Deutsch & Cook 1967, p. 273). O guião é semiestruturado, 

combinando perguntas pré-definidas e outras que fluam no âmbito da 

interação exigida na entrevista. 

 

 

 

Setembro a 

Dezembro de 2016 

Técnicas de análise 

 

Análise de 

Conteúdo 

Conjunto de técnicas de análise de comunicações cujo objetivo é 

“compreender criticamente o sentido das comunicações, o seu 

conteúdo manifesto ou latente e os significados explícitos ou ocultos” 

(Chizzotti, 2006, p. 98) 

Versão exploratória: 

Novembro e 

Dezembro de 2016. 

Fevereiro a Maio de 

2017 

 

Análise 

Semiológica 

A análise semiológica é “a procura da identificação e interpretação 

direta” das mensagens emitidas por uma marca ou entidade (Lévy, 

Dionisio & Rodrigues, 1992, p. 97). Permite-nos compreender o efeito 

que tudo isto exerce no processo de transmissão de uma mensagem 

(Cunha, 2008, pp. 1-2). 

 

Versão exploratória: 

Dezembro de 2016. 

Fevereiro a Maio de 

2017 

Fonte: Conceção própria. 

Sendo que, em qualquer trabalho de investigação, é fundamental o recurso à 

pesquisa bibliográfica, primeiramente e neste semestre, foi feita uma pesquisa e análise 

bibliográficas que permitiram caracterizar e relacionar os conceitos propostos. 

Sensivelmente em simultâneo e para enriquecer o trabalho, realizaram-se cinco entrevistas 

(ver Apêndices C, D, E, F e G) cujos guiões (ver Apêndices A e B) foram enviados via e-

mail, entre setembro e dezembro de 2016, a um painel de especialistas e profissionais nas 

áreas da Justiça e Direito, bem como do Jornalismo (ver Tabela 2 em anexo B). A entrevista 

consiste no “desenvolvimento da precisão, da focalização, fidedignidade e validade de um 

certo ato social como a conversação” (Goode & Hatt, 1969, p. 237). Numa versão 

exploratória e aproveitando a pista de Guerra (2016) de que os websites são as mais 

eficientes plataformas de comunicação das autoridades judiciárias, fez-se uma análise de 

conteúdo, concebendo-se e propondo-se uma matriz de codificação/codebook (ver Tabela 

xxxx Apêndices H, I e J), ao website institucional do Supremo Tribunal de Justiça, do 

Ministério Público, do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas (ver Anexo D). 

Concretizou-se, igualmente, uma análise semiológica a quatro imagens presentes nos seus 

websites. Estes tribunais são escolhidos pelas suas especificidades: o Tribunal 
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Constitucional, sendo o mais alto tribunal da jurisdição constitucional 

portuguesa, administra a justiça em matérias jurídico-constitucionais, o Tribunal de Contas 

é o órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e o Supremo 

Tribunal de Justiça é o órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais. No âmbito da 

gestão, inspeção e disciplina, analisa-se o Ministério Público, incumbido de representar o 

Estado e defender os interesses que a lei determinar, participando na execução da política 

criminal definida pelos órgãos da soberania (ver Apêndice K). 

2. O Estado da Arte 

Acerca da literatura na comunidade académica internacional, o cenário é 

desenvolvido e específico. Relacionados com a cobertura de casos judiciais por parte dos 

media, apontam-se os estudos de Haltom e Cadwallader (1998), de Nobles e Schiff (2002), 

de Ronald Moon (2003) e de Sauvageau, Schneiderman e Taras (2011), que concluem 

que, com o passar do tempo, se assistiu a um aumento da cobertura mediática de casos 

judiciais, capaz de influenciar positiva e negativamente as relações entre os tribunais, os 

media e a sociedade. O papel das relações públicas e da comunicação por parte da polícia 

e a sua relação com os media também têm sido significativamente explorados (e.g. 

Chermak & Weiss, 2005; Johnston & McGovern, 2013; Lee & McGovern, 2010, 2012; 

Mawby, 2010; Surette, 2001), apurando que a polícia, ao contrário dos tribunais, tem vindo 

a abraçar um conjunto de estratégias de comunicação mediática, permitindo-lhe construir 

uma imagem positiva junto da sociedade. Contudo, pouco se tem investigado sobre a forma 

como o campo da Justiça tem desenvolvido e gerido as suas operações de imprensa, de 

informação e de comunicação (Rodrigues, 1999). As publicações mais recentes que 

começaram a surgir a partir dos anos noventa, como as de Cabral, Chavan, Clarke e 

Greacen (2012); Gibson (2016); Tussey (2004) e Vismann (2008), focam-se nas novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) utilizadas pelos tribunais, todavia, estes 

estudos referem-se exclusivamente ao circuito interno, ou seja, não abordam a 

comunicação que os órgãos de Justiça estabelecem com o exterior, seja com os media ou 

com a sociedade (Santos, 2005, p. 83). 

A nível nacional, apesar de a literatura não se inteirar concreta e vastamente sobre 

a presente temática, podemos encontrar pesquisa portuguesa relacionada com a relação 

entre a Justiça e os media (e.g. Fidalgo & Oliveira, 2005; Lourenço, 2013; Martins, 2013 e 

Cabral, 2014) marcada pelos conflitos institucionais, diferenças de tempos e fins e 

convergência de interesses. Estes estudos permitiram compreender a relação entre a 

Justiça e a comunicação social e contextualizá-la no seu tempo e espaço. As lacunas a 

apontar nestes trabalhos prendem-se exatamente com a não referência às estratégias de 

comunicação utilizadas pela Justiça para comunicar para e com os media.  
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Após esta revisão da literatura, identificam-se duas lacunas temáticas a explorar: a) 

estudos sobre as estratégias de comunicação utilizadas pelos órgãos de Justiça para 

comunicar para e com os media e investigações que proponham  

um plano de melhorias para a comunicação entre a Justiça e a comunicação social 

e b) também se aponta uma lacuna na investigação do conteúdo da estratégia de 

comunicação, pois, genericamente, a pesquisa académica dedica-se mais à sua estrutura 

(Wingate, 2010, p. 23). Metodologicamente, quando se aborda o tema, os métodos e as 

técnicas mais utilizados são a pesquisa e análise bibliográficas e poucos se servem, por 

exemplo, das entrevistas a especialistas que permitem recolher informações ou dados que 

não seriam possíveis somente através da pesquisa bibliográfica e da observação (Boni & 

Quaresma, 2005, p. 71-72). No campo das teorias da comunicação, as menos abordadas 

são, por exemplo, a do agenda-building, pois a maioria dos estudos preocupa-se mais com 

os efeitos do processo do agenda-setting (Corrêa, Barros & Burlacu, 2016, p. 9).   

Sobre o núcleo temático da presente investigação, destacam-se os estudos do 

jurista e magistrado Cunha Rodrigues (1999), de especialistas na área do Direito, como 

Jorge Miranda, Arons de Carvalho, Francisco Pereira Coutinho, Raquel Brízida Castro, 

entre outros (2014) do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de 

Lisboa em colaboração com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e 

do estudo do Centro de Estudos Judiciários em colaboração com a ERC, que conta com 

Carlos Magno Castanheira, Santos Cabral, Brízida Castro e Hermenegildo Borges, entre 

outros (2013). Estes autores possuem uma visão inovadora, objetiva e fundamentada da 

comunicação por parte da Justiça. Configuram-se como perspetivas importantes para a 

investigação do que é comunicar a Justiça. Contudo, partem sobretudo de 

investigadores/analistas fora da Comunicação (ver Apêndice N, tabela 6.) 

 

3. Jornada teórica e conceptual pela Comunicação da Justiça 

para e com os Media 

Este trabalho contará com a definição e contextualização de três conceitos-chave: 

a comunicação mediática, a estratégia de comunicação e a Justiça.  

3.1 A Comunicação Mediática e a importância da “mediatização” numa 

sociedade mediática 

Pode afirmar-se que o Homem é um animal comunicacional, pois, de um 

determinado ponto de vista, todos os comportamentos e atitudes humanos, intencionais ou 

não intencionais, podem ser entendidos como comunicação (Sousa, 2003, p. 21). A 

comunicação assume duas aceções: 1) como o processo de troca propositada de 

mensagens codificadas (e.g. gestos, palavras, imagens), através de um canal, num 
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determinado contexto, gerando certos efeitos e 2) como uma atividade social em que as 

pessoas, imersas numa cultura, criam e trocam significados, respondendo, assim, à 

realidade que quotidianamente experimentam (Gill & Adams, 1998, p. 41).  

Os teóricos têm desenvolvido vários paradigmas dos processos comunicacionais 

para tornar compreensíveis os atos comunicativos. Contudo, “estes não são mais do que 

artefactos imaginativos, embora úteis, criados intelectualmente pelo homem para 

compreender e estudar a realidade comunicacional” (Sousa, 2003, p. 76). Assim sendo, os 

modelos da comunicação não devem ser entendidos como espelhos da realidade.  

O primeiro modelo histórico da comunicação deve-se a Aristóteles, presente em 

Retórica (século IV a.C.). O filósofo entende que, para se estudar, compreender e cultivar 

a retórica, há que atender a três elementos essenciais do processo de comunicação: 1) a 

pessoa que fala 2) o discurso que faz e 3) a pessoa que ouve (Santos & Costa, 2012, p. 

3). Esta abordagem traduz a essência de qualquer modelo posterior do processo de 

comunicação: Emissor – Mensagem – Recetor (Sousa, 2003, p. 28). O segundo modelo 

do processo de comunicação, já presente num contexto de comunicação de massas 

potenciado pelos media, deve-se a Lasswell (1948). Este sustenta que uma forma de 

descrever um ato de comunicação é responder a cinco questões: Quem? – Diz o Quê? – 

Em que Canal? – A Quem? – Com que efeitos? (Lasswell, 1948, p. 84). 

A comunicação mediática é indissociável da paisagem da sociedade 

contemporânea e é responsável por alterar as formas de perceber o mundo e de se 

relacionar com o quotidiano social (Oliveira, 2000, p. 73). Os media não são um simples 

instrumento à disposição dos indivíduos ou dos grupos informais que nos dão a conhecer 

factos, acontecimentos, pensamentos, vontades ou afetos: são, sobretudo, responsáveis 

por atribuir sentidos ao mundo, em conformidade com a dinâmica cultural da sociedade 

contemporânea (Rodrigues, 1990). A comunicação mediática é um processo que abrange 

todo o contacto que os sujeitos têm com as suas realidades através dos media (Sodré, 

2002) e é difuso em relação aos seus destinatários (Braga, 2011), configurando uma 

audiência ampla. Na relação entre a comunicação mediática e a sociedade, a primeira 

reproduz e potencia os discursos sociais e a segunda inscreve-a como um novo campo 

social - o campo dos media - dotado de uma organização própria e distinta e que dá 

visibilidade simbólica aos outros campos através da mediatização (Bretãs, 2004, p. 87). É 

nesta moldura teórica e utilitária que o “campo” da Justiça pode potenciar a sua 

comunicação com o exterior: através da comunicação mediática e simbólica e de uma 

estratégia da comunicação competente e eficiente em assessoria mediática e media 

training e sensível à “ecologia da informação” (Price & Stremlau, 2012, p. 1078; Tacchi, 

Slater & Hearn, 2003).  
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No fenómeno de “mediatização”, os media assumem uma posição central na 

“sociedade mediática” (Neto, 2006, 2007; Sodré, 2002), e, de encontro a esta premissa, 

considera-se que os media são como um poder capaz de influenciar comportamentos e 

opiniões (Fossá & Kegler, 2008, p. 252). Na “mediatização”, a ideia fixa do “emissor” e do 

“recetor”, típica dos modelos clássicos da comunicação – que se insere no âmbito dos 

media tradicionais e que preza a lógica emissor-mensagem-recetor – passa a ser mais 

complexa: as funções desses atores são reconfiguradas e o recetor pode assumir 

caraterísticas de autor e vice-versa. Assim, o “emissor” e o “recetor” não são mais vistos 

como estanques e tornam-se “híbridos”, trocando as suas atribuições (Cunha, 2008, p. 1; 

Sgorla, 2010, p. 6). O modelo da análise da mediatização (ver Figura 1), pensado por Verón 

(1997, p. 9), serve de apoio para compreender a interação media-instituições-sociedade, 

enfatizando o papel da comunicação mediática na produção dos sentidos: 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Verón, 1997. 

Este esquema permite visualizar a dinâmica de funcionamento dos media e a sua 

interação com outras instituições sociais, sendo que para estre trabalho, importam-nos as 

da Justiça. Os media são centrais neste processo e participam ainda os atores individuais 

(cidadãos pertencentes à sociedade), inseridos nas complexas interações sociais. Os “Cs” 

ligados às duplas flechas significam os coletivos que se formam no processo 

comunicacional: C1) a relação entre os media e as instituições; C2) a relação entre os 

media e a sociedade; C3) a relação entre as instituições e a sociedade; e C4) a relação 

entre os media e as instituições e os indivíduos (Morigi, 2004, p. 7-8).  

 

3.2 A evolução do conceito Estratégia e o seu sentido contemporâneo 

enquanto processo comunicacional 

O termo “estratégia” tem origem grega – stratègós – e o seu uso deu-se 

originariamente no campo militar (Fossá & Persigo, 2011, p. 94). É só a partir do fim do 

século XVIII que a palavra “estratégia” começa a ser utilizada com alguma frequência pelos 

escritores militares ou pelos tratadistas que se referiam às artes bélicas. Nesta altura, o 

Figura 2. Esquema de análise da mediatização 
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que, depois, se rebatizou como “estratégia” era conhecido por “Grande Tática”, e mesmo 

Napoleão, que nunca empregou o termo “estratégia”, utilizava no seu lugar “grande tática” 

ou “altas partes da guerra” (Martins, 1984, p. 102). Embora “estratégia” seja um conceito 

utilizado desde a Antiguidade, o seu sentido contemporâneo é influenciado pela teoria dos 

jogos e dos modelos matemáticos de decisão que simulam a realidade organizacional 

(Fossá & Persigo, 2011, p. 94). Na década de 60, o conceito de estratégia, associado ao 

planeamento, popularizou-se no meio empresarial: o termo liga-se ao alcance de 

resultados, através de vantagens das oportunidades que surgem ao se examinar os pontos 

fortes e fracos da organização, possibilitando estabelecer e corrigir cursos de ação a longo 

prazo (p. 95). Segundo Mintzberg, Lampel, Quinn e Goshal (2006) “não há uma definição 

única, universalmente aceite” (p. 23) e, por isso, sugerem cinco “P’s” para definir estratégia: 

plano, pretexto, padrão, posição e perspetiva. Também Porter (1999) encara a estratégia 

como uma posição exclusiva e valiosa e que envolve uma série de diferentes atividades 

(p. 63), mas, diferentemente, Mintzberg (1973) salienta a aceção dinâmica de ”estratégia”, 

já que forças e fraquezas, oportunidades e ameaças são relativas ao momento em que se 

vive (Caldeira & Godoy, 2012, p. 790) 

Atualmente, a comunicação assume uma importância estratégica na otimização do 

funcionamento das organizações (Carvalho, 2012, p. 1). Na prática, não existe qualquer 

organização sem comunicação: as organizações, onde a comunicação não funciona, não 

podem ser consideradas organizações de êxito (p. 5). A comunicação, em contexto 

organizacional, é considerada uma “função estratégica” por assumir como objetivo criar, 

manter ou mudar para favorável, se for negativa, a imagem organizacional junto do seu 

público (Kaplan, 1993). Esta premissa de que a comunicação é um fator de êxito 

organizacional ancora-se em três pontos: (1) é fundamental para os resultados (2) é um 

fator humanizador das relações de trabalho e (3) consolida a identidade da organização 

junto dos seus públicos (Almeida, 2010, p. 3). Observa-se, neste contexto de dinamismo e 

de “cultura mediática”1, a tendência das estratégias de comunicação se servirem do 

conhecimento das práticas mediáticas para captar a atenção dos media, desde a 

construção do acontecimento até à sua publicação noticiosa, transformando-se em 

verdadeiras “estratégias mediáticas” (Mintzberg e outros, 2006). A estratégia de 

comunicação deve, pois, encontrar-se aliada à estratégia corporativa. No entanto, este 

conceito ficou refém da bibliografia da área da administração e, ainda hoje, não existe um 

conceito consolidado de estratégia de comunicação, muito embora novos conceitos como 

                                                           
1 Estudar as estratégias das organizações frente à comunicação mediática implica compreender que 
vivemos numa sociedade mediatizada, em que os processos de visibilidade foram e continuam a 
ser alterados. 
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estratégias mediáticas, estratégias digitais e outras tantas estratégias tenham passado a 

constar do universo comunicativo (Fossá & Persigo, 2011, p. 97).  

Em súmula e numa proposta conceptual, conciliando os significados de 

“comunicação” e “estratégia” acima descritos, podemos definir “estratégia de 

comunicação” como a arte de planear e aplicar a comunicação em benefício de uma 

organização, com o fim de avançar a sua missão (razão de existência) e atingir metas, 

como a manutenção de relacionamentos profícuos, a formação de uma imagem positiva 

ou o alcance dos objetivos gerais da organização, destacando-se o papel da assessoria 

mediática e das relações públicas. Os especialistas em crise concordam que uma “boa” 

relação organização-público é “muito benéfica durante uma gestão de crise” (Coombs, 

2007, p. 25). Assim, a relação entre dada organização e os media pode constituir-se 

estratégica e pender a favor de uma cobertura noticiosa menos negativa. Sendo os media 

um palco privilegiado de visibilidade pública e de legitimação das forças atuantes na 

sociedade, estas, ao promoverem ações, consideram, previamente, estratégias 

comunicacionais que lhes garantam reconhecimento público e legitimação (Oliveira, 2000, 

p. 74).  

3.3 Tentando fazer justiça ao conceito de Justiça 

Desde os clássicos da Antiguidade, passando pelos escolásticos da Idade Média e 

pelos Iluministas da Idade Moderna, até aos pensadores contemporâneos, a questão do 

justo sempre inquietou o homem na busca desse ideal (Silva & Zolandeck, 2011, p. 2). A 

Justiça parece assumir a ideia de essência humana e social. Contudo, a tarefa de a definir 

estavelmente está longe de ser definitiva, pois a noção de Justiça tem variações no tempo 

e no espaço (Tabela 3). 

Tabela 3. Evolução do conceito de Justiça 

Fonte: Conceção própria. 

 

Autores 

 

Platão (séc. IV 

a.C./2002) 

 

Aristóteles (séc. IV 

a.C./2002, p. 122) 

 

Kant (1781) 

 

Rawls (1971) 

 

 

 

 

 

Conceções 

de Justiça 

Conceito de justiça 
como igualdade. 

Para o filósofo grego, 
agir com justiça 

significava descartar o 
egoísmo e agir 

reconhecendo a 
igualdade do direito 

do outro (Platão, 
2002, p. 21). Nisto 
estaria a justiça da 

cidade: que cada um 
fizesse a sua parte 
visando o benefício 
geral da República 

(Piettre, 1989). 

Felicidade como 

ponto central da 
justiça (Silva & 

Zolandeck, 2011, p. 
11). «A justiça é uma 
virtude que só pode 

ser praticada em 
relação ao outro, para 
chegar à igualdade, 

tendo como fim último 
o bem comum, ou 

seja, a felicidade da 
polis» (Aristóteles, 

séc. IV a.C./2002, p. 
122). 

Dá à liberdade a 

importância primordial, 
vinculando-lhe o ideal 

de justiça (Sandel, 
2015). “Uma ação é 

justa, quando por meio 
dela, ou segundo a sua 
máxima, a liberdade do 

arbítrio de um pode 
coexistir com a 

liberdade de qualquer 
outro, segundo uma lei 

universal” (p. 337). 
Repúdio da valorização 
aristotélica da virtude, 

pois não respeita a 
liberdade humana. 

Justiça enquanto 
primeira virtude das 
instituições sociais. 
Aceção de “Justiça 

como equidade” 
(Rawls, 1981, p. 
27), que parte de 
um pressuposto 

ético que defende a 
tese da liberdade e 

igualdade numa 
sociedade marcada 
pelo pluralismo de 
doutrinas (p. 40). 
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A Justiça pode compor-se de uma dimensão prática, em que o seu primeiro gesto 

não é intelectual nem moral, mas sim simbólico: é preciso “delimitar um espaço sensível 

que mantenha à distância a indignação moral e a cólera pública, dedicar tempo a isso, 

estipular as regras do jogo, estabelecer um objetivo e instituir atores” (Garapon, 1997, p. 

19).  

Sobre a sua dimensão institucional, a justiça é a atividade do Estado que tem como 

objetivo realizar o direito da pessoa, ou seja, o seu objeto é o direito, que deve realizá-la 

(Salgado, 2006, p. 185). Para a efetividade de todos os direitos, o acesso à justiça é um 

requisito fundamental, é condição sine qua non (Cappelletti, Garth & Northfleet, 1988). Os 

direitos só se realizam se for real a possibilidade de reclamá-los perante tribunais 

imparciais e independentes. Ou seja, o direito de acesso à justiça é o direito sem o qual 

nenhum dos demais se concretiza. Consequentemente, qualquer impedimento no direito 

de acesso à justiça provoca limitações ou impossibilita a efetivação da cidadania (Livianu, 

2009, p. 173). As instituições, que compõem o sistema de Justiça, representam o espaço 

que garante a legalidade e a possibilidade concreta de realização da igualdade. O acesso 

à Justiça significa o potencial de aceder a canais encarregues de reconhecer direitos e de 

procurar instituições orientadas para a solução pacífica de ameaças ou de impedimentos 

a direitos. O conjunto das instituições estatais concebidas com a finalidade de garantir os 

direitos designa-se “sistema de justiça” (p. 175).  

O entendimento sobre o que é a Justiça varia entre os entrevistados, sendo que 

para uns é natural e necessariamente formal (Pinto de Abreu, apêndice C, questão 1; 

Guerra, apêndice D, questão 1) e para outros é conservadora e até burocrática (Pereira, 

apêndice F, questão 1; Arons de Carvalho, apêndice G, questão 1; Leite Ferreira, apêndice 

E, questão 11) (ver tabela 4, questão “Noção sobre Justiça). 

 

4. Comunicar a Justiça para e com os media 

4.1  Estratégias e instrumentos de comunicação dos órgãos da Justiça 

A Justiça ainda não aprendeu a comunicar com os media. Esta inabilidade a 

frustrações informativas por parte dos jornalistas, a interpretações erradas e até a 

manipulações de casos. Daí a necessidade e conveniência da criação de um plano 

estratégico de comunicação para esta instituição (e.g. Abreu, 2016; Carvalho, 2016; 

Ferreira, 2016; Guerra, 2016; Pereira, 2016) (ver questão “Pertinência de um Plano 

Estratégico de Comunicação para a Justiça”). Os motivos por detrás dessa ineficácia 

comunicacional passam, claro, pela relação de distanciamento entre ambas as partes, pela 

diferença de tempos e até de linguagem – no caso da Justiça, o segredo de Justiça e o 

hermetismo institucional necessário e no caso dos media, a procura e exposição da 
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informação e as práticas profissionais de revelação da realidade, causadora de críticas 

judiciárias às fugas de informação. Poucos têm sido os instrumentos de comunicação dos 

quais a Justiça se tem servido, não possuindo porta-vozes (como assessores mediáticos) 

ou gabinetes de imprensa, comunicando, principalmente, através dos seus websites.  

Tabela 4: Pareceres dos entrevistados quanto à comunicação da Justiça 

 

 Fonte: Conceção própria. 

  
 

Noção de Justiça 

 
Entendimento 

sobre a relação 
Justiça-Media 

Necessidade de 
recursos humanos 

para a comunicação 
da Justiça 

 
Pertinência de um 

Plano Estratégico de 
Comunicação para a 

Justiça 

 
Formação/Especialização 

dos jornalistas e dos 
atores da Justiça 

 
 
 

Paulo 
Guerra 

Considera-a 
naturalmente formal, 
visto tratar-se de uma 
instituição estatal com 
rituais e com códigos 
próprios. Contudo, é, 

por vezes, 
excessivamente 

formal. 

Deveriam ser 
aliados no rigor e 

na precisão. 
 

Sugere um porta-voz 
em cada comarca, 

seja ele um assessor 
mediático ou um 
agente da Justiça 

Concorda, se for 
trabalhado pelos 
vários Conselhos. 

 

Considera muito pertinente 
se for trabalhado por todos 

os Conselhos. 

 
 

Carlos 
Pinto de 
Abreu 

A Justiça tem que ser 
formal. Afirmar que a 
formalidade é uma 
coisa má é um erro. 

Conflito de 
interesses entre 

ambas as partes. 
Não são inimigos, 

mas andam de 
costas voltadas. 

Acredita não haver 
necessidade de criar 
porta-vozes para os 

órgãos jurídicos. 

Concorda se este 
resultar de uma 

combinação entre um 
plano estratégico e um 

plano ético. 

Cada parte tem uma 
linguagem própria, daí 

considerar esta 
especialização benéfica 

para melhorar a 
comunicação da Justiça 

com o exterior e reduzir a 
manipulação mediática dos 

casos. 

 
 
 
 

Rui 
Pereira 

Noção de Justiça 
ontologicamente 

conservadora e de 
expressão do Estado. 
Justiça dos “doutores”- 
linguagem hermética 

não acessível que 
precisa de ser 
descodificada. 

Relação distante 
e pouco 

comunicativa, pois 
a Justiça tende a 
preservar-se e a 

encarar tudo 
como sigilo. 

Acha fundamental a 
criação de gabinetes 

de imprensa e de 
porta-vozes 

mediáticos, contudo, 
não devem ser 

jornalistas, mas sim 
atores da Justiça. 

Advoga que há uma 
enorme necessidade 
de se criarem regras 

básicas para uma 
estratégia de 

comunicação da 
Justiça para o público, 

através dos media. 

Concorda, pois pensa 
haver ainda uma 

incompreensão entre as 
partes envolvidas sobre as 

matérias intrínsecas de 
cada uma. 

 
 

Marta 
Leite 

Ferreira 

Justiça burocrática, 
pouco transparente e 

pouco aberta ao 
diálogo com o exterior. 

Relação de amor-
ódio que poderia 
ser simbiótica se 
se baseasse no 
respeito mútuo 

pelo 
funcionamento de 

cada um. 

Necessidade de 
criação de 

assessores de 
imprensa com um 

conhecimento claro 
das matérias para 

defender os 
interesses das 

instituições. 

Considera-o crucial 
para tornar a 

sociedade mais 
esclarecida e para 

aproximar a Justiça à 
população, através da 
comunicação social. 

Acredita que este esforço 
deve ser mútuo e que 

estas formações 
fortaleceriam a relação 
entre ambas as partes. 

 
 
 

Alberto 
Arons de 
Carvalho 

Justiça pouco 
acessível em termos 

de linguagem, ao 
cidadão comum. 

Nem aliados nem 
inimigos – timings 

diferentes e 
preocupações 
divergentes. É 

preciso ambos se 
aliarem para 
melhorar a 
sociedade. 

Acredita que a Justiça 
é insuficiente em 

vários setores, mas 
sugere um porta-voz 

que tenha 
sensibilidade para a 

área mediática e 
simultaneamente, 
formação jurídica. 

Considera 
fundamental mas só 

se houver uma 
preocupação tanto por 
parte da Justiça como 

dos media 

Com uma formação 
jurídica, os jornalistas 

teriam uma maior 
capacidade para agir e 
entender os desafios da 

Justiça. 
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Para todo o plano correr eficazmente, é altamente pertinente criar uma competente 

e eficiente estratégia de comunicação. Assim sendo, há passos a cumprir: a) identificar o 

público que beneficiará dessa estratégia; b) estabelecer os objetivos a alcançar; c) definir 

o conteúdo (informação/mensagem) a transmitir para o público definido; d) estabelecer qual 

o melhor momento para a aplicação; e) definir o cenário (espaço); f) definir quais os canais 

de comunicação (ou combinação deles) mais eficientes, tendo em conta as especificidades 

do público (Morrow, 2011, p. 70-71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 A comunicação digital da Justiça: a agenda temática e a análise crítica 

ao website 

A alavanca digital tem vindo a ganhar popularidade na comunicação organizacional 

à mesma velocidade de absorção e uso das TICs, gerando um processo acelerado que 

abriu todo um campo de inovações, criatividade e dinamismo (Corrêa, 2011, p. 97). Não 

obstante a manutenção de um valor merecido às Relações Públicas, (ditas, tradicionais) a 

comunicação digital e o meio em que opera trazem uma série de vantagens, o que lhes 

permitiu conquistar uma quota significativa de preferências (Barbosa & Castro, 2008, p. 

97). A “informática jurídica” tem ainda um curto curso de vida no nosso país (2001): a 

“Justiça Tecnológica” foi apresentado pelo Governo como a arma mais eficaz ao combate 

da morosidade processual (Machado & Nunes, 2004, p. 3). Guerra (2016) advoga que os 

websites e portais seriam as mais eficientes plataformas de comunicação dos órgãos de 

Justiça, dando o Portal do Ministério Público como exemplo de boa estruturação e eficácia. 

Figura 2: Estratégia de Comunicação para a Justiça 

Fonte: Conceção própria. 
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Abreu (2016) pensa que as plataformas digitais dos órgãos de Justiça - que apelida de 

“repositórios das decisões” - são necessárias, mas pouco eficazes, uma vez que essas 

decisões são longas e “não possuem uma linguagem clara, percetível, sintética e 

compreensível no sentido de ser abrangente” a todos os cidadãos. A modernização da 

comunicação da Justiça através da Internet seria motor para a sociedade se tornar mais 

esclarecida e ciente dos seus direitos e deveres e mais capacitada (Ferreira, 2016).  

Como etapas de uma eficiente estratégia de comunicação digital e para se chegar 

ao público-alvo com regularidade deve-se (1) ir mantendo atualizações frequentes nas 

mais diversas plataformas, permitindo manter e despertar as nossas audiências (2) garantir 

espaços onde o utilizador possa interagir, participar e contribuir (3) gerar conteúdos 

relevantes, intuitivos e interessantes para o público (Pinto, 2011). 

O fornecimento de informações é para os potenciais utilizadores o fator mais 

contributivo para que um website seja eficaz (Miranda, Chamorro, Valero & Maestre, 2010). 

Assim, os websites são, em grande parte, informativos. Quanto à informação que a Justiça 

deve transpor para o exterior, Guerra (2016) acredita que “deve passar a que for pedida e 

que seja possível dar, caso não haja segredo de justiça”. O público deveria conhecer 

melhor os meandros dos tribunais e do sistema judiciário, ou seja, as várias jurisdições e 

os papéis dos vários intervenientes processuais, o que ajudaria a combater a iliteracia 

sobre assuntos de Justiça em Portugal (e.g. Abreu, 2016; Ferreira, 2016).  

Todos os websites analisados, num estudo preliminar, apresentam um separador 

relativo à sua “Estrutura e Organização”. Quanto à “Jurisprudência” – termo jurídico que 

designa o conjunto das decisões sobre interpretações das leis feitas pelos tribunais de uma 

determinada jurisdição – o único website que não a apresenta é o portal do Ministério 

Público. No que diz respeito à “Legislação” – corpo de leis que regulariza determinada 

matéria – todos os quatro websites em análise a apresentam. Relativamente à importante 

categoria “Imprensa”, esta está presente apenas no website do Supremo Tribunal e no 

portal do Ministério Público. Apesar de não ter uma área dedicada à Imprensa, o Tribunal 

de Contas possui uma área com notícias relacionadas com a sua entidade (ver tabela 3). 

Tabela 4: Análise à informação patente nos websites dos órgãos de Justiça em análise 

 Supremo 
Tribunal de 

Justiça 

 
Ministério 
Público 

 
Tribunal 

Constitucional 

 
Tribunal de 

Contas 

 
 
 

 
 
Informação 

História Sim Sim Sim Sim 

Estrutura/ 
Organização 

Sim Sim Sim Sim 

Jurisprudência Sim Não Sim Sim 

Legislação Sim Sim Sim Sim 

Documentação Sim Sim Sim Sim 

Internacional  Sim Sim Sim Sim 

Imprensa  Sim Sim Não Não 

Cerimónias  Sim Sim Não Não 

Agenda Não Sim Não Não 
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Fonte: Conceção própria.  

Com o propósito de desvendar a agenda temática destes órgãos jurídicos, analisaram-

se todos os discursos dos membros mais importantes do Supremo Tribunal de Justiça 

consoante o seu assunto, presentes no seu website, o que compreendeu o período 24 de 

novembro de 2004 até 8 de setembro de 2016 (consultar Apêndice L). Aferiu-se que os 

assuntos mais tratados nos seus discursos são: Posse com 19 discursos e 

Eventos/Colóquios com nove discursos. Com o mesmo intuito, fez-se também uma 

análise às notícias do Supremo Tribunal e do Tribunal de Contas durante o ano de 2016, 

ou seja, o período de 25 de janeiro de 2016 até 24 de novembro de 2016 (ver Apêndice 

M): Eventos/Colóquios (total de treze notícias), Visitas (dez notícias), 

Declarações/Pareceres (cinco notícias), Posse (quatro notícias) e Morte (uma notícia no 

total). O portal do Ministério Público divulga alguns comunicados à Comunicação Social, 

mas o Tribunal Constitucional não possui, de todo, informação sobre ou para os media. 

Conclusões Preliminares 

Estabelecida a pergunta de partida: Como é que a Justiça comunica para e com 

os media?, esta investigação teve como principal objetivo, identificar, analisar e 

compreender a forma como a Justiça (o Supremo Tribunal de Justiça, Ministério Público, o 

Tribunal Constitucional e o Tribunal de Contas), comunica para e com os media. Nesta 

primeira fase foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica que permitiu fazer uma 

apresentação, contextualização e discussão do tema, uma revisão da literatura existente, 

bem como uma operacionalização dos principais conceitos propostos: comunicação 

mediática; estratégia de comunicação e Justiça. A literatura expôs a relação distante e 

fechada ao diálogo entre a Justiça e os media, contudo, também permitiu apurar a 

escassez de estudos sobre as estratégias utilizadas pelos órgãos de Justiça para 

comunicar. As entrevistas aos especialistas evidenciaram a imperatividade de se conceber 

um plano estratégico de comunicação para a Justiça, com a criação de gabinetes de 

imprensa e de porta-vozes, como assessores mediáticos, realçando, assim, a proficuidade 

da realização desta investigação. Assim, viram-se respondidos os dois primeiros objetivos 

específicos: aferir e analisar as estratégias e instrumentos de comunicação que os órgãos 

de justiça utilizam na sua relação com os media e compreender a importância e a 

necessidade dessas estratégias de comunicação para a promoção e compreensão da 

Justiça.  

A principal limitação desta investigação prendeu-se com a demora na resposta dos 

possíveis entrevistados, o que atrasou o contacto com outros potenciais inquiridos. Ainda 

assim, foi possível realizar cinco acutilantes entrevistas com especialistas informados nas 

matérias.  

Contactos Sim Sim Sim Sim 
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Apêndices 

Apêndice A  

Guião das perguntas para entrevista a especialistas na área do jornalismo 

I. Relação entre Justiça e media 

1. Como carateriza a relação entre a Justiça e os media? Estes podem ser aliados ou 

perigos de uma Justiça concentrada? 

2. Quais os desafios de ser um jornalista das matérias ligadas à Justiça? Como deve o 

jornalista comunicar com os atores da Justiça? E como deve informar sobre a Justiça? 

3. Como é que o ímpeto de informar lida com o segredo de Justiça e com alguns limites 

impostos pela Justiça? 

4. Não há salas de imprensa nos tribunais, muitas vezes não há um oficial de Justiça que 

fale com os jornalistas. A Justiça ainda não aprendeu a comunicar com os media? Porquê? 

5. Apesar desta contração comunicativa da Justiça, esta tende a ser o tema mais 

abundante nos jornais. Como explica este peso preponderante atribuído pelos media à 

Justiça? 

6. Considera que os jornalistas beneficiariam de uma especialização na área judicial?  

7. Considera que os atores da Justiça beneficiariam de uma formação em matérias de 

comunicação? 

8. No caso judicial e mediático “Pedro Dias”, há quem refira que a constante mediatização 

do caso pode ter prejudicado o êxito da operação e até os pais do foragido temiam assistir 

à sua execução em direto. A coexistência dos objetivos da investigação jornalística com 

os objetivos da investigação judiciária (ex.: segredo de Justiça) é problemática? Porquê? 

9. A Justiça não ganharia em ser mais comunicativa com e para o exterior (mais 

transparente, esclarecedora...), recorrendo ao potencial dos media? 

10. Qual a relação ideal entre a Justiça e os media? 

II. Comunicação da Justiça para e com o exterior 

11. A Justiça ainda é demasiadamente formal? Este formalismo prejudica a comunicação 

para e com o exterior? 

12. Considera que, em geral, há uma ineficácia comunicativa para com os media, dos 

órgãos judiciais? Se sim, quais os motivos desta ineficácia? 
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13. Considera que a falta ou pouca clareza da informação, por parte dos órgãos de Justiça, 

pode conduzir a frustrações informativas por parte dos jornalistas, a interpretações erradas, 

a afirmações descontextualizadas e até a manipulações dos casos? 

14. Deverá haver um porta-voz para os media (e, assim, para o público em geral) em cada 

órgão de Justiça (tribunais, Ministério Público, etc.)? 14.1. Se sim, essa função deverá ser 

exercida por um assessor mediático ou por um agente da Justiça? 14.2. Considera que há 

uma carência nos recursos humanos da Justiça, como assessores mediáticos? 

15. Idealmente, qual a informação que os atores da Justiça deveriam passar para os media 

sobre processos judiciais e sobre o que se passa dentro dos tribunais e como? 

16. Quais as mudanças que deveriam acontecer na comunicação da Justiça para com os 

órgãos de comunicação social? 16.1. Parece-lhe importante e profícuo criar um Plano 

Estratégico de Comunicação para a Justiça? 16.2. Qual seria a melhor e mais eficaz 

plataforma de comunicação dos órgãos de justiça? (ex.: website, página do Facebook?) 

16.3. Qual a sua opinião quanto aos sites de órgãos da justiça, como o do Supremo 

Tribunal de Justiça? 
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Apêndice B   

Guião das perguntas para entrevista a especialistas na área da Justiça 

I. Comunicação da Justiça para e com o exterior 

1. A Justiça ainda é demasiadamente formal? Este formalismo prejudica a comunicação 

para e com o exterior? 

2. Considera que, em geral, há uma ineficácia comunicativa para o exterior (media e público 

em geral) dos órgãos judiciais? Se sim, quais os motivos dessa ineficácia? 

3. Considera que a falta ou pouca clareza de informação, por parte dos órgãos de Justiça, 

pode conduzir a más interpretações, a afirmações fora de contexto e até a manipulações 

mediáticas dos casos?  

4. Deverá haver um porta-voz para os media (e, assim, para o público em geral) em cada 

órgão de Justiça (tribunais, Ministério Público, etc.)? Se sim, essa função deverá ser 

exercida por um assessor mediático ou por um agente da Justiça?  

5. Considera que há uma carência nos recursos humanos da Justiça, como assessores 

mediáticos? 

6. Idealmente, qual a informação que se devia passar para o exterior (media e público em 

geral) sobre processos judiciais e sobre o que se passa dentro dos tribunais e como? 

7. Quais as mudanças que deveriam acontecer na comunicação da Justiça para e com o 

exterior? 

8. Parece-lhe importante e profícuo criar um Plano Estratégico de Comunicação para a 

Justiça? 

9. Qual seria a melhor e mais eficaz plataforma de comunicação dos órgãos de justiça? 

(ex.: site, página do Facebook?) 

10. Qual a sua opinião quanto aos sites de órgãos da justiça, como o do Supremo Tribunal 

de Justiça? 

II. Relação entre Justiça e media 
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11. Como carateriza a relação entre a Justiça e os media? Estes podem ser aliados ou 

perigos de uma Justiça concentrada? 

12. Não há salas de imprensa nos tribunais, muitas vezes não há um oficial de Justiça que 

fale com os jornalistas. A Justiça ainda não aprendeu a comunicar com os media? Porquê? 

13. Considera que os jornalistas beneficiariam de uma especialização na área judicial?  

14. Considera que os atores da Justiça beneficiariam de uma formação em matérias de 

comunicação? 

15. No caso judicial e mediático “Pedro Dias”, há quem refira que a constante mediatização 

do caso pode ter prejudicar o êxito da operação e até os pais do foragido temiam assistir à 

sua execução em direto. A coexistência dos objetivos da investigação jornalística com 

os objetivos da investigação judiciária (ex.: segredo de Justiça) é problemática? Porquê? 

16. A Justiça não ganharia em ser mais comunicativa com e para o exterior (mais 

transparente, esclarecedora...), recorrendo ao potencial dos media? 
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Apêndice C   

Entrevista - Carlos Pinto de Abreu 

1- Considera que hoje em dia a Justiça em Portugal ainda é demasiadamente formal? 

O demasiadamente formal é um juízo valorativo depreciativo. A justiça tem que ser formal, 

assim como outro tipo de realidades e abordagens têm de ser formais. A forma não é um mal, 

a forma sem substância é que é algo prejudicial. Se a justiça é feita como um processo leal, 

transparente, justo, a palavra processo é essencial e portanto, a formalidade existe porque 

tem determinadas finalidades que são úteis. O processo existe para que os sujeitos tenham 

igualdade de armas, para que o juízo seja objetivo, isento, imparcial, fundado. Portanto, dizer 

que a formalidade é uma coisa má é um erro ou até mesmo falta de inteligência. A justiça tem 

que ser formal! Agora, isso não quer dizer que a justiça tenha de ser só forma, e aí é que pode 

estar um erro da desculpa da falta de inteligência ou da desculpa da falta de fundamento das 

decisões como algo meramente formal. O mérito a substância são essenciais e depois, 

obviamente aquilo que seja a clareza, a transparência e a forma de discurso, não podem 

deixar de ser uma preocupação da justiça, mas também do jornalismo. Não se assaca à justiça 

a culpa por não se comunicar bem porque muitas das vezes a culpa é do jornalista que não 

conhece os conceitos, que não os quer conhecer e que é, ou demasiado superficial, pouco 

profundo, ou uma mera caixa-de-ressonância. Obviamente que aquilo que ressoa, se for 

cuidado e correto não é mau, mas se não for e houver um interesse que não o da justiça por 

trás dessa caixa, obviamente que o eco da caixa-de-ressonância é ruido e muitas vezes o 

ruido é malevolência. 

 

2- Considera que os jornalistas beneficiaram de uma formação na área da justiça? 

Sem dúvida alguma! Por vários motivos: há linguagens próprias em todas as artes e técnicas, 

como a do Direito. As fases processuais têm determinadas finalidades, os princípios 

fundamentais existem para que haja fidedignidade da justiça, se se mistura e não se 

compreende o essencial nem a forma, toda a comunicação é um embuste. Pior que isso: é 

um erro, do ponto de vista pedagógico – não fica bem à Justiça, nem aos Jornalistas. O que 

acontece neste tipo de situações é que as pessoas mais diferenciadas e cultas olham com 

desprezo para um determinado tipo de jornalismo que no fundo não tem qualidade, é pouco 

serio e é prejudicial aos jornalistas, ao jornalismo, ao país, à justiça e no fundo à verdade, 

objetividade e isenção. Mas isto acontece ao nível das elites, as pessoas menos diferenciadas 

têm uma atitude de fé e acreditam e é nisto q os jornalistas, ou por razoes económicas, de 

prestígio ou de ascensão na carreira, manipulam, e manipular a verdade e processos é algo 

que tem de ser evitado. Só se evita de duas formas: pela prevenção e educação, ou pela 

repressão e punição. Esse é o desafio à Justiça e ao jornalismo. É um erro achar que qualquer 

uma das realidades, seja ela a justiça ou o jornalismo, é que pode abordar os factos. Não, os 

modos de abordagem aos factos são distintos e isso é bom. É bom que a justiça aborde os 

factos tendo em conta os seus processos e vice-versa. Mas processos rigorosos, legais, 

regulamentados, éticos. E não há mal ao mundo que venham duas conclusões distintas no 

processo e na atividade jornalista, desde que ambas sejam sérias, se cinjam aos factos e não 

os deturpem. 

 

3. Considera que cada órgão de justiça em Portugal deveria ter um porta-voz? E se sim, 

esse deveria ser um assessor mediático ou um próprio agente da justiça? 
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A voz da justiça é e terá que ser sempre a voz de quem defende, promove e decide. Ou seja, 

tanto quanto possível, tem que vir da própria justiça. Só que a prestação de contas da própria 

justiça faz-se por via 1- da publicidade do processo quando este é público, 2- pelo respeito do 

segredo de justiça e 3- pela transparência e sindicância dos processos que tem de ser feita 

com a consulta dos profissionais do jornalismo dos autos e do acompanhamento das 

diligências públicas. O que se verifica é que os jornalistas enquanto o processo é secreto, 

falam muito sobre ele, mas quando é público não o consultam. Ora, isto é um absurdo e má 

pratica. Esta devia ser denunciada e condenada. 

 

4. Como é que a Justiça comunica, então? 

Esta deve comunicar através das suas decisões, pela fundamentação destas, pela inserção 

nas sentenças, nos acórdãos e nos despachos, de linguagem clara e de sínteses que possam 

ser claramente transcritas e dadas a conhecer ao público, e para isso não é preciso nenhum 

porta-voz porque tradutor tradutoris, ou seja: quem traduz acrescenta sempre algo que não é 

o sentido do documento traduzido. E portanto, o que devia haver era regras muito claras 

assumidas entre o Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério 

Público e a própria Ordem dos Advogados, no sentido de informar aquilo que tem de ser 

informado. Já se viu de tudo no que diz respeito ao segredo de justiça, desde a indicação dos 

nomes e dos crimes indiciados, número de crimes, indicação de diligências que se iriam fazer 

mais tarde, e tudo isto é errado! No estado de Nova Iorque já há regras, quer pela via da 

autorregulação quer pela via de heterorregulação desde os anos 60 relativamente ao que 

pode ou não ser comunicado e quando, aqui em Portugal também poderia existir. Só que nós 

somos avessos ao rigor e ao cumprimento de regras, o que dá asneira. 

 

5- Mesmo a própria Justiça? 

Mesmo a própria justiça! Alias, é percetível que o segredo de justiça é um segredo de 

polichinelo, eu diria mesmo uma quase janela que se abre por uma porta que esta fechada. 

 

6- Essa porta fechada é a da Justiça? 

Ao contrário do que toda a gente pensa, a justiça não tem as portas fechadas. O que eu vejo 

é que ninguém quer entrar pela porta… 

 

7- Porque será isso? 

Porque dá muito trabalho e porque hoje as pessoas querem tudo já, agora. E não são capazes 

de esperar por aquilo que é mais lento. Não podemos exigir à justiça que seja como jornalismo 

e vice-versa, mas há mínimos éticos e rigor que tem de ser comtemplados. É óbvio que numa 

televisão tudo tem de ser ao segundo, em direto, no imediato. E na justiça não é assim: há 

tempos diferentes e isso é natural, mas mesmo nesses tempos tem de haver respeito e até 

respeito pelo não acesso à informação. Há que perceber muito claramente que há dados 

privados e que só podem ser conhecidos a posteriori. Tem de haver um hiato temporal entre 

aquilo que é uma imputação e o juízo, isto tem repercussões enormes ao nível das pessoas, 

instituições e empresas. Se partimos do princípio que a parte é o todo, já estamos a informar 

mal e é o q acontece muitas vezes – não há o ceticismo normal: “Mas será mesmo assim? 

Vamos confirmar. Confirma-se? Não se confirma?”. Repito para deixar bem claro: muitas 

vezes os órgãos de comunicação social são caixas-de-ressonância, e enquanto caixas de 

ressonância não cumprem a sua missão. 
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8- Nesse sentido, parece-lhe pertinente criar um Plano estratégico de comunicação para 

a justiça em Portugal? 

Era mais do que um plano estratégico, era um plano ético! Se puser a estratégia juntamente 

com a ética, concordo. Não podemos ter uma coisa sem a outra. 

 

9- Acha eficazes as plataformas online dos órgãos de justiça, como o website do 

Supremo Tribunal de Justiça? 

São necessárias e importantes mas deviam ser mais eficazes se tivéssemos outro tipo de 

profissionais. Esses websites são no fundo repositórios de decisões e assim sendo, implicam 

que alguém os leia. E ler uma decisão não é fácil porque são longas, têm linguagem hermética 

e como referi anteriormente não há uma inserção nos despachos e acórdãos de linguagem 

clara e percetível, sintética e compreensível no sentido de ser abrangente - se isso ocorresse 

como regra nas sentenças, teríamos uma justiça que poderia apreciar o Direito de uma forma 

mais sumarizada, um sumário deliberativo ou decisivo, para que pudesse haver uma imediata 

apreensão para quem quisesse saber o essencial dessa decisão. Eu defendo que uma 

condensação da atividade judicial devia fazer parte da decisão, seja do despacho, da 

sentença ou do acórdão para que pudesse ser destacada e não houvesse a necessidade de 

ter juízes a explicar (porque está explicado) nem de porta-voz a comunicar (o que já foi 

comunicado). Condensar para leitura exterior e publicação jornalística, leitura em teledifusão. 

 

10- Parece-lhe possível que isso vá acontecer nos próximos anos? 

Parece-me desejável… 

11- E exequível? 

Possível e exequível é… Quererão os profissionais ter essa clareza no discurso?... 

 

12- Acha que isso está na agenda da Justiça para os próximos anos? 

O facto de já estarmos aqui a conversar sobre isto já poderá colocar na agenda *risos*. Acho 

que todos temos a compreensão, mas nem sempre sabemos fazer. Eu sugiro há muitos anos 

ter esta condensação factual e jurídica que permita ao leigo, à pessoa sem formação jurídica 

ou até sem formação universitária, perceber. Porque se não, temos de facto uma justiça não 

acessível e que embora se faça, não é compreendida. 

 

13. Na sua opinião, considera que a falta ou pouca clareza de informação, por parte dos 

órgãos de Justiça, pode conduzir a más interpretações, a afirmações fora de contexto 

e até a manipulações mediáticas dos casos? 

Isso é a realidade do dia-a-dia: basta haver escolhas naquilo que são os trechos da decisão 

que são dados a conhecer, basta haver juízos opinativos que vão para além dos juízos legais 

ou jurisprudenciais, para haver aproveitamentos. 

 

14- Porque motivos? 

Porque normalmente há espécies de justiça ou de jornalismo de trincheiras: um jornalismo 

que está, no fundo, colocado perante uma determinada pré-compreensão das coisas e que, 

independentemente do que suceda ou se diga ou até do que se decida, vai publicar aquilo 

que entende. Ainda esta semana uma pessoa foi absolvida pelo tribunal e num órgão de 

comunicação aquilo que aparece é a repetição da sua acusação, apesar da sua absolvição! 

Ou seja, por detrás houve um jornalista que não compreendeu, ou melhor, que não quis 

compreender. Isto é deturpação, má-fé ou até mau jornalismo! Mas é um pré-juízo que parte 

de uma opinião e não de uma constatação. Os erros repetem-se na História e não há 
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instituição que resista - seja o jornalismo, que fica pouco credível, ou a justiça em quem já 

ninguém crê. E quem tem razão? 

 

15- A seu ver, o jornalismo e a justiça são aliados ou inimigos? 

Não são inimigos, mas andam de costas voltadas. Não é uma questão de inimizade, mas sim 

de coincidência de interesses ou conflito de interesses. Não sei o que é mais perigoso: a 

coincidência ou o conflito de interesses. A primeira é perigosa porque nem o jornalismo tem 

veracidade, nem a justiça tem imparcialidade, quando assim é, já não vivemos num estado 

de Direito, mas sim num estado de ditadura dos media. Este é um estado que me assusta! 

 

16- Pode elaborar essa questão? 

Quer melhor exemplo do que aquele que aconteceu esta semana? Eleições americanas! Os 

media quiseram interferir no resultado da eleição. 

 

17- Em favor de Hillary Clinton? 

Obviamente! 

 

18- Acha que essa foi também uma derrota da comunicação social? 

Eu acho que foi aquilo que poderíamos chamar um haraquíri porque fugindo àquilo que é a 

sua missão de relatar com completa isenção e sem tomar posição, o que a comunicação 

social fez foi exatamente o contrário! Passou a ser propaganda e depois estas têm efeito 

bumerangue. Mas mais uma vez, não se aprende com a História… 

 

19- Em que sentido? 

A História repete-se. O descontentamento das pessoas, por vários motivos válidos ou não, é 

normalmente muito bem manipulado pelos populistas. Veja-se o que aconteceu com o Brexit 

e eleições americanas: há um descontentamento real e depois há abordagens a esse 

descontentamento que são artificiais ou genuínas, complexas ou buçais. E a boçalidade não 

está apenas num candidato, mas na forma como abordaram aquele candidato que o levou 

quase à vitimização. 

 

20- E qual foi a consequência nos resultados dessa interferência dos media, tendo em 

conta que Donald Trump acabou por vencer as eleições? 

Foi mesmo essa a consequência! O povo não gosta de ser tratado de forma paternalista, como 

se fossem mentecaptos. 

 

21. Acha que o povo teve essa perceção? 

Não tenha dúvida! Houve uma reação não só de identificação mas uma reação contra as 

elites, porque estas não sabem comunicar e cometem erros gravíssimos no tratamento das 

questões. Não é varrendo as coisas para debaixo do tapete que os problemas se resolvem. 

(…mais 20 minutos de dissertação sobre o tema das eleições americanas…) 

 

22- Considera então que a justiça ainda não aprendeu a comunicar com os media? 

Considero 

 

23- O que poderia ser feito por parte dos órgãos jurídicos para tornar a comunicação 

para os media, mais eficiente? 
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Em primeiro lugar: perder o medo e depois ganhar vergonha. Perder o medo de comunicar 

pelas vias próprias e ganhar vergonha para não o fazer pelas vias impróprias. 

 

24- Pode ser mais explícito?  

Posso! Perder o medo no sentido que não é problemático nem é irrazoável nem mau que nos 

critiquem porque a crítica é algo que é iminente às pessoas e necessária para que o 

desenvolvimento das instituições, a melhoria da qualidade dos atos de cada um de nós possa 

ser uma realidade. É com a crítica que nós percebemos o que fizemos de correto ou não. No 

caso da justiça, quem a critica tem que perceber o tempo da justiça, a necessidade dela de 

ouvir todos os participantes e todos os interessados, o facto de não valer tudo, a Justiça não 

é a solução para todos os problemas da vida mas sim um instrumento para que possamos 

viver minimamente em paz e às vezes a paz não se faz só com justiça mas com segurança, 

visibilidade, acordo e transação. É preciso ganhar vergonha porque a maior parte do que 

aparece nos jornais e televisões é dado por baixo da porta, de uma forma encapotada, 

enviesada e sempre com intenções e finalidades que não as da justiça e portanto se nós 

perdermos o medo e ganharmos vergonha eu acho que podemos resolver grande parte destes 

problemas. E por fim, temos que ser mais educados, mais pacientes e mais solidários porque 

é preciso perceber que o erro é inerente à atividade humana. O que me preocupa é a 

contumácia do erro. Há por parte dos profissionais do foro jornalístico uma grande dificuldade 

em lidarem com o seu próprio erro e portanto os jornalistas não admitem que erram, tal como 

a Justiça não admite que erra. E isso é um enquistamento e esse leva a andarmos todos de 

costas voltadas e aí, nem melhora o jornalismo, nem melhora a justiça. 

 

25- Por fim, concretamente que medidas seriam profícuas para melhorar a comunicação 

da justiça para com os media? 

Regras muito claras fixadas pelos Conselhos (Superior do Ministério Publico e da 

Magistratura) em que nas várias fases processuais e de acordo com o regime de segredo ou 

de não segredo, pudesse haver quer da parte do jornalismo, quer da justiça, aquilo que é o 

básico, algo como: 

Todos os jornalistas terem acesso aos processos públicos sem ter a necessidade de fazer um 

requerimento - porque o interesse público assim o determina. Mas, por outro lado, nenhum 

jornalista poderia publicar uma peça sobre o processo sem pedir a devida autorização, sob 

pena de isso ser um ilícito imediatamente punível. Tão simplesmente quanto isto: acesso ao 

processo público sem necessidade de requerimento e publicações da peça do processo 

apenas com requerimento fundado. Depois: não haver um abuso do direito de jornalista - é 

preciso haver coragem da justiça para punir finalidades ilícitas. Há medo da justiça em 

confrontar os jornalistas e dizer “Meus senhores, isto que estão a fazer é um abuso de direito!” 

e ter a coragem! Mas para isso é preciso não ter telhados de vidro… 

 

Entrevista realizada dia 11 de novembro, 10h. 
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Apêndice D 

Entrevista – Paulo Guerra 

1. Como carateriza a relação entre a Justiça e os media? Estes podem ser aliados ou 

perigos de uma Justiça concentrada? 

Acho que é naturalmente formal pois trata-se de uma instituição estatal com rituais e com 

códigos próprios. Um juiz aplica a justiça em nome do Povo. Mas existe na Justiça um 

pendor institucional, formal, ritual, não necessariamente percetível pelo povo a quem se 

dirige… Por vezes, é excessivamente formal. Cabe a cada juiz ou magistrado do MP 

legitimar-se com a sua conduta, abrindo-se aos outros e fazendo do seu discurso, técnico, 

eu sei, um veículo mais acessível à perceção e entendimento de todos aqueles a quem se 

dirige…Porque cada autoridade só tem direito ao respeito que conquista. 

2. Considera que, em geral, há uma ineficácia comunicativa para o exterior (media e 

público em geral) dos órgãos judiciais? Se sim, quais os motivos dessa ineficácia? 

Vamos melhorando. Mas ainda há muito a fazer. A linguagem da Justiça não é a linguagem 

dos media. Os tempos são diferentes e as motivações também. Durante muito tempo, a 

Justiça não tinha que dar contas aos media. E os media só serviam para julgar a Justiça, 

sem qualquer construtivismo. Muita falta de informação e rigor científico perpassam pela 

nossa imprensa. Os motivos desta ineficácia milenar têm a ver com as diferentes missões 

de cada um dos polos. 

3.Considera que a falta ou pouca clareza de informação, por parte dos órgãos de 

Justiça, pode conduzir a más interpretações, a afirmações fora de contexto e até a 

manipulações mediáticas dos casos? 

Claro que sim pela falta de informação que os jornalistas têm, normalmente, do que se 

passa nos tribunais. Há falta de rigor jornalístico, o que afasta a justiça dos media, por 

natural desconfiança e com receio do erro, da desinformação e da suspeição gratuita. 

Ninguém gosta que o seu nome seja arrastado para a praça pública sem apelo nem agravo, 

quantas vezes, sem motivo que não o sensacionalismo da notícia e o desejo de aumentar 

vendas ou audiências. Mas a Justiça tem de saber lidar como os media, fenómeno 

incontornável dos tempos modernos e sendo certo que o Povo merece ser informado. 

4.Deverá haver um porta-voz para os media (e, assim, para o público em geral) em 

cada órgão de Justiça (tribunais, Ministério Público, etc.)? 

Se sim, essa função deverá ser exercida por um assessor mediático ou por um agente da 

Justiça. Deve haver um porta-voz em cada comarca – proporia o Juiz Presidente da mesma 

ou o Coordenador do Ministério Público, conforme a fase processual em que estivesse o 

processo visado. Tal porta-voz deve ter uma formação específica nesta Área da 

Comunicação para saber dizer a Justiça, de modo explícito e inequívoco. 

5. Considera que há uma carência nos recursos humanos da Justiça, como 

assessores mediáticos? 
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Não preciso deles. 

6. Idealmente, qual a informação que se devia passar para o exterior (media e público 

em geral) sobre processos judiciais e sobre o que se passa dentro dos tribunais e 

como? 

A informação que for pedida, e que seja possível dar (caso não haja segredo de justiça). 

Em geral, deveria o público conhecer melhor os meandros dos tribunais e do sistema 

judiciário (as várias jurisdições e os papéis dos vários intervenientes processuais). 

7. Parece-lhe importante e profícuo criar um Plano Estratégico de Comunicação para 

a Justiça? 

Diria que sim. A ser trabalhado pelos vários Conselhos. 

8. Qual seria a melhor e mais eficaz plataforma de comunicação dos órgãos de 

justiça? (ex.: website, página do Facebook?) 

Sobretudo sítios e portais. Veja-se a página da Procuradoria-Geral da República que é tão 

eficaz. 

9. Qual a sua opinião quanto aos websites de órgãos da justiça, como o do Supremo 

Tribunal de Justiça? 

Acho-o bem estruturado. Mas ainda melhor acho o Portal do Ministério Público. 

10. Como carateriza a relação entre a Justiça e os media? Estes podem ser aliados 

ou perigos de uma Justiça concentrada? 

Deviam ser aliados no rigor e na precisão. 

11.Não há salas de imprensa nos tribunais, muitas vezes não há um oficial de Justiça 

que fale com os jornalistas. A Justiça ainda não aprendeu a comunicar com os 

media? Porquê? 

Porque os tempos da Justiça não são os tempos da comunicação social. 

12. Considera que os jornalistas beneficiariam de uma especialização na área 

judicial? 

Claramente! 

13. Considera que os atores da Justiça beneficiariam de uma formação em matérias 

de comunicação? 

Claramente! No Centro de Estudos Judiciários há formações em Comunicar a Justiça e e-

books sobre o assunto. 
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14. No caso judicial e mediático “Pedro Dias”, há quem refira que a constante 

mediatização do caso pode ter prejudicar o êxito da operação e até os pais do 

foragido temiam assistir à sua execução em direto. A coexistência dos objetivos 

da investigação jornalística com os objetivos da investigação judiciária (ex.: 

segredo de Justiça) é problemática? Porquê? 

Cada um tem as suas prioridades, nem sempre coincidentes. Daí ser problemática, sim! 

15. A Justiça não ganharia em ser mais comunicativa com e para o exterior (mais 

transparente, esclarecedora...), recorrendo ao potencial dos media? 

Acho que sim, desde que do lado da Comunicação Social haja mais rigor e inequivocidade. 

 

Diria ainda, no que à Área do Direito das crianças e jovens diz respeito, há que restringir 

os ímpetos sensacionalistas dos nossos media, para que o estigma social não atinja a 

criança alvo da notícia, de forma irremediável, impedindo, assim, a sua reinserção familiar 

e social. Lembro que crianças em risco, em termos gerais, não são só aquelas que são 

abandonadas à nascença, as que sentem fome, que são atiradas contra as paredes pelos 

pais, que são espectadoras de cenas inenarráveis de violência em casa, que sentem o 

pulsar da seringa quente nas veias cansadas de seus progenitores, mas também aqueles 

que fazem escolhas pelo lado menos branco do futuro, embarcando em destinos de 

capitães de areia e crime. E são crianças em contínuo risco aquelas que são expostas nos 

circos mediáticos das nossas televisões, em painéis grávidos dos seus rostos, assim, de 

forma despudorada, mostrados ao mundo que os merece, como qualquer Ginete, paladino 

das lezírias alentejanas e terror do descanso dos tranquilos, sentado, sem saber porquê, 

ao lado dos sábios, na mesa das misérias televisivas, em busca de um melhor share, de 

uma melhor audiência, ironicamente, de mais dinheiro através de uma história de vida com 

sentimentos, emoções e com direito a uma privacidade constantemente violada… As leis 

de promoção e proteção, e chamo esta lei à colação pois há que fazer pontes entre as 

duas leis, de forma a que o menor em perigo não se venha mais tarde a tornar o menor 

prevaricante, e tutelares educativas fazem eco destas preocupações. O meu desejo é que 

estas novas tipificações criminais cheguem às redações dos jornais e das televisões, ainda 

a tempo de evitar que na praça pública se crucifiquem crianças e jovens, permitindo que 

num segundo de espaço sideral se comprometa uma vida inteira... 

Entrevista realizada dia 14 de novembro às 18h30. 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Apêndice E 

Entrevista – Marta Leite Ferreira  

1. Como carateriza a relação entre a Justiça e os media? Estes podem ser aliados ou 

perigos de uma Justiça concentrada? 

É um amor-ódio. A comunicação social e os órgãos da Justiça podem perfeitamente ter 

uma relação simbiótica: a Justiça porque pode encontrar nos media um palco para a 

transmissão de ideais sobre os quais assenta a lei que rege a sociedade; e a comunicação 

social porque tem nela uma oportunidade de se debruçar sobre a sociedade para a qual 

produz conteúdos. É preciso haver um respeito mútuo pelo funcionamento de uma e de 

outra, por isso o perigo só aparece quando se falha ao bom senso. Mas acima de tudo 

podem ser aliados. 

2. Quais os desafios de ser um jornalista das matérias ligadas à Justiça? Como deve 

o jornalista comunicar com os atores da Justiça? E como deve informar sobre a 

Justiça? 

Talvez o maior desafio seja ter a sensibilidade para lidar com um caso que envolve vidas, 

pessoas. É assim em qualquer área: o que quer que se escreva terá influência na vida das 

pessoas, principalmente nas que rodeiam os protagonistas da ação. Por outro lado, é 

necessário ter o sangue frio de entender que as pessoas têm o direito expresso de serem 

informadas. Equilibrar estes dois argumentos pode não ser fácil. As nossas palavras 

trazem sempre consequências. 

 

3. Como é que o ímpeto de informar lida com o segredo de Justiça e com alguns 

limites impostos pela Justiça? 

De acordo com o que tenho observado, as decisões parecem ser tomadas com base na 

resposta a uma pergunta: as pessoas têm de saber isto? Terá mesmo influência no rumo 

das suas vidas? Estamos ou não a cair no voyeurismo? Se não for um caso de mera 

curiosidade - aquela vontade natural de saber da vida alheia, mesmo quando nada tem a 

ver com a nossa -, então é de facto importante que se saiba o que se passa. Na verdade, 

nunca tive perante uma situação em que precisasse de escolher entre pisar a linha ou jogar 

pelo seguro. 

 

4. Não há salas de imprensa nos tribunais, muitas vezes não há um oficial de Justiça 

que fale com os jornalistas. A Justiça ainda não aprendeu a comunicar com os 

media? Porquê? 

Não é um problema apenas dos gabinetes de Justiça. Muitas das instituições, públicas e 

privadas (até mesmo empresas), não são ágeis o suficiente para manterem uma relação 

saudável com a imprensa. Algumas funcionam bem, mas outras são demasiado 

burocráticas nesse contacto, outras nem sequer permitem que ele exista. Julgo que com a 

Justiça sucede o mesmo: há um distanciamento. É compreensível, na medida em que é 

uma estratégia para manter a imparcialidade que se espera sobre um tribunal. Mas por 
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outro lado pode deixar o mundo às escuras, mal informado. E não é nossa função impedir 

que isso aconteça? 

 

5. Apesar desta contração comunicativa da Justiça, esta tende a ser o tema mais 

abundante nos jornais. Como explica este peso preponderante atribuído pelos media 

à Justiça? 

Penso que é algo intrínseco ao ser humano: querer estar certo que vivemos todos de 

acordo com as mesmas regras. Por isso é que nos interessamos sempre por saber, por 

exemplo, se um político fugiu à lei ou uma pessoa num alto cargo é exímia no que faz. 

Temos (o Homem) a sensação que ninguém nos pode exigir uma cidadania exemplar se 

quem a devia praticar em primeiro lugar não o faz. Somo seres sociais e gostamos de viver 

em rede. E essa rede só se mantém coesa se todos soubermos que ela está em equilíbrio. 

 

6. Considera que os jornalistas beneficiariam de uma especialização na área 

judicial? 

Enquanto estudava, alguém (e gostava muito de me lembrar quem) me disse que um 

jornalista é um mar de conhecimento com um centímetro de altura. É algo contraditório que 

um jornalista não se interesse por uma área como esta ou como ciência, desporto e por aí 

adiante. Também me parece que podíamos dar um peso maior às unidades curriculares 

relacionadas com assuntos judiciais e também sobre deontologia, para que todos 

estivéssemos cientes que temos a vida das pessoas nas nossas canetas. 

 

7. Considera que os atores da Justiça beneficiariam de uma formação em matérias 

de comunicação? 

Sem dúvida. O esforço devia ser mútuo. Se entendessem como funcionam os fluxos de 

comunicação e os conceitos que sustêm o nosso trabalho, a tal relação simbiótica podia 

de facto existir. 

 

8. No caso judicial e mediático “Pedro Dias”, há quem refira que a constante 

mediatização do caso pode ter prejudicado o êxito da operação e até os pais do 

foragido temiam assistir à sua execução em direto. A coexistência dos objetivos 

da investigação jornalística com os objetivos da investigação judiciária (ex.: 

segredo de Justiça) é problemática? Porquê? 

Não creio que a polícia portuguesa permitisse que a justiça se fizesse pela mão popular, 

mesmo que seja virtualmente. Pedro Dias era considerado um homem perigoso. A 

informação que chegou às pessoas através dos meios de comunicação social foi a que se 

considerou necessária para que cada pessoa pudesse zelar pela sua segurança. Acredito 

que seja fácil cair no sensacionalismo em casos como este, tão próximo às pessoas. Mas 

isso depende mais dos valores dos órgãos e das pessoas que os compõem. 

 

9. A Justiça não ganharia em ser mais comunicativa com e para o exterior (mais 

transparente, esclarecedora...), recorrendo ao potencial dos media? 

Sim. As pessoas não se esquecem da transparência que associam à Justiça. Se as portas 

lhes são fechadas deduzem que estão a ser enganadas: porque havia alguém de se manter 

às escuras se nada tem a temer? Claro que não é tão líquido assim: a Justiça tem de ser 

transparente, mas também deve proteger quem depende dela em determinados 

momentos. Mas uma boa relação com a sociedade civil, através da comunicação social, 

podia desvanecer certas dúvidas. 
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10. Qual a relação ideal entre a Justiça e os media? 

Entreajuda. Todos ganhariam mais com isso: a Justiça porque ganharia a confiança da 

sociedade, o jornalismo porque garantiria o direito e dever de informar, informar-se e ser 

informado, e a população porque sentiria que a democracia está em funcionamento. 

 

11. A Justiça ainda é demasiadamente formal? Este formalismo prejudica a 

comunicação para e com o exterior? 

É burocrática. Uma comunicação mais célere entre as instituições e os jornalistas pouparia 

todos de uma relação mais amarga ou desconfiada. É que rumamos todos no mesmo 

sentido: manter a sociedade de alguma forma saudável. 

 

12. Considera que, em geral, há uma ineficácia comunicativa para com os media, dos 

órgãos judiciais? Se sim, quais os motivos desta ineficácia? 

Julgo que a falha de comunicação deve-se ao facto de cada um estar a seguir as próprias 

regras sem procurar que elas se cruzem: a Justiça sendo mais aberta ao diálogo, o 

jornalismo sendo mais paciente. Julgo que o primeiro aspeto não acontece com receio de 

falhar a determinados princípios, como a proteção dos atores; e o segundo aspeto também 

não porque vivemos em tempos de consumo rápido e precisamos de acompanhar esse 

ritmo. 

 

13. Considera que a falta ou pouca clareza da informação, por parte dos órgãos de 

Justiça, pode conduzir a frustrações informativas por parte dos jornalistas, a 

interpretações erradas, a afirmações descontextualizadas e até a manipulações dos 

casos? 

Conduzem certamente à desinformação. As pessoas não vão entrar em contacto com 

informação tão completa como desejariam. Podem procurar interpretações em casos mais 

antigos, ao invés de se concentrarem nos factos que têm perante si. E isso agrava-se ainda 

mais se o público apenas absorver informação através de um único meio de comunicação 

- ou seja, uma única perspetiva. 

 

14. Deverá haver um porta-voz para os media (e, assim, para o público em geral) em 

cada órgão de Justiça (tribunais, Ministério Público, etc.)? 14.1. Se sim, essa função 

deverá ser exercida por um assessor mediático ou por um agente da Justiça? 14.2. 

Considera que há uma carência nos recursos humanos da Justiça, como assessores 

mediáticos? 

O ideal é que essa comunicação fosse feita pelas várias instituições da justiça através de 

assessores de imprensa com conhecimento claro para defender os interesses dessas 

instituições. E há muita gente capacitada para isso em Portugal. 

 

15. Idealmente, qual a informação que os atores da Justiça deveriam passar para os 

media sobre processos judiciais e sobre o que se passa dentro dos tribunais e 

como? 

É difícil encontrar a regra. Depende de caso para caso. Mas o mínimo seria contar às 

pessoas com clareza que leis se aplicam nestes casos. Isso também contribuiria para a 

diminuição da iliterata sobre assuntos de Justiça em Portugal. 
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16. Quais as mudanças que deveriam acontecer na comunicação da Justiça para 

com os órgãos de comunicação social? 16.1. Parece-lhe importante e profícuo criar 

um Plano Estratégico de Comunicação para a Justiça? 16.2. Qual seria a melhor e 

mais eficaz plataforma de comunicação dos órgãos de justiça? (ex.: site, página do 

Facebook?) 16.3. Qual a sua opinião quanto aos sites de órgãos da justiça, como o 

do Supremo Tribunal de Justiça? 

O Plano parece-me uma excelente ideia. Se a comunicação também se modernizar através 

da Internet tornamo-nos todos membros de uma sociedade mais esclarecida e ciente dos 

seus direitos e deveres. A aproximação da Justiça à população através da comunicação 

social seria fundamental para que a nossa sociedade se tornasse mais capacitada. 

 

Entrevista realizada dia 12 de dezembro às 13 horas. 
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Apêndice F   

Entrevista – Rui Pereira 

1.Como carateriza a relação entre a Justiça e os media? Estes podem ser aliados ou 

perigos de uma Justiça concentrada? 

A justiça é ontologicamente conservadora porque tem como objetivo manter a ordem social 

e política vigente. É a expressão de um estado. Um Estado é um produto da sociabilidade 

humana e o direito é o seu braço, o conjunto de normas cuja obrigatoriedade é garantida 

pela ameaça de sanções. Nesse contexto, e quando falamos de Justiça esta pode significar 

duas coisas: com jota maiúsculo, estamos a falar dos tribunais, justiça com jota minúsculo 

é a forma de chegar a decisões justas. Quando fala em Justiça está realmente a falar dos 

tribunais e se estes estão adaptados à necessidade de comunicar com as pessoas. Eu 

diria que em geral não é formal, é conservadora pois tem de manter o status quo vigente, 

é um instrumento da preservação da coesão social. A Justiça tem dificuldade em lidar com 

novidades. Portanto a justiça é reativa, é conservadora. No passado a nossa Justiça, que 

é muito diferente da norte-americana que surgiu associada à democracia daí a importância 

do júri. Para nós as coisas funcionam de forma diferente, para nós a Justiça é a Justiça 

dos “doutores”- dos doutores da Igreja, que seguem uma linguagem hermética não 

acessível à generalidade das pessoas e que precisa de ser descodificada. Em princípio por 

magistrados ou advogados. O problema nos últimos 20, 30, 40 anos é que a curiosidade 

das pessoas por matérias da Justiça é muito maior, tal como a medicina. As pessoas 

querem descodificar essa linguagem e não se satisfazem por veredictos de culpado e 

inocente, querem saber porquê. E isso tem um aspeto positivo, é que a Justiça é uma 

questão de cidadania e não juristas. Parafraseando aquela conversa sobre a guerra e os 

militares “ A justiça é importante demais para ser uma questão só de juristas, é de 

cidadãos”. E portanto, as pessoas tem de perceber o que está em causa em determinado 

processo, se a decisão foi justa e eficaz, por que razão são ativadas as medidas de defesa, 

o que significa a presunção de inocência. Tudo isso deve ser percebido, mas há um 

problema realmente: como os juízes e magistrados do MP e até os próprios polícias estão 

habituados a falar pouco e a preservar-se. Até porque estão sujeitos a segred0s e a dever 

de sigilo, não tem essa facilidade em comunicar. Quem acaba por comunicar são as 

pessoas que ou são incontinentes verbais *risos* e não guardam o seu dever de sigilo, ou 

então trabalham para associações sindicais e portanto estão interessados em falar mesmo 

para defender os interesses socio culturais dos seus associados. 

 

2.Como ultrapassar isto? 

É necessário que a Justiça se adapte aos novos tempos, não se pretende uma justiça que 

seja tipo papagaio- esteja sempre a falar- mas que dê comunicações esclarecedores e 

oficias e satisfatórias ao publico. Por exemplo, repare no caso do Pedro Dias, o que era 

desejável no caso era que o sistema de justiça através da Procuradoria-Geral da Republica 

falasse! Dissesse quais são os crimes do qual esta indiciado, o que se esta a fazer para 

tentar trazer à justiça um fugitivo. Numa comunicação formal sóbria mas esclarecedora, 

ora isto não acontece. Acontece que há comentadores (eu incluindo *risos*) que vão 

dizendo umas coisas mas não há uma voz da Justiça o que de facto é negativo 

3.Acha que isso será encarado e resolvido? 
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Acho que sim mas demorará algum tempo porque a justiça é lenta a adaptar-se a novos 

procedimentos e isso resulta um pouco do caráter ritualista da nossa justiça. 

 

4.Considera que os jornalistas beneficiariam de uma especialização na área da 

justiça e que os atores da justiça beneficiariam de uma formação em comunicação? 

Sim. Haver uma ligação entre uns e outros. Os jornalistas perceberem melhor questões de 

justiça e direito é útil e eu penso que hoje já há muitos que percebem porque há muitos 

cursos de pós-graduação para jornalistas e de mestrado. Há muitas disciplinas jurídicas 

nos cursos de jornalismo também. E por outro lado, também os juristas percebem hoje 

melhor como trabalha a comunicação social porque muitos fazem comentário, outros 

acompanham com muito interesse a atividade jornalística e ate se dedicam ao direito da 

comunicação social, por isso, a ligação entre eles hoje é muito maior, embora ainda haja 

uma grande incompreensão. Sejamos sinceros, também não podemos fingir que não é 

assim. 

 

5.Há interesses divergentes? 

Sim. Nem todos os interesses são convergentes, há alguns mesmo divergentes. Quer 

dizer, a justiça nas fases de inquérito de processos-crime muitas vezes tem de guardar 

segredo para garantir o êxito da investigação e o bom nome dos envolvidos. Os jornalistas 

não estão nada interessados no segredo, estão interessados em divulgar porque é assim 

a vida. Realmente repare por exemplo, falando em Habermas, ele dizia que a forma de 

chegar a conclusões justas era contrapor discursos em que cada um necessitou do seu 

próprio papel, através da teoria da ação comunicativa. Portanto os interesses entre 

jornalistas e agora aquilo que se chama numa expressão muito infeliz “operadores 

judiciários”, os interesses são muitas vezes divergentes. Embora também haja relações de 

complementaridade, por exemplo, muitas vezes são os jornais que ajudam a descobrir 

crimes, a perseguir criminosos… Portanto às vezes a própria justiça instrumentaliza 

conscientemente os jornalistas, não é? E às vezes até os engana, enfim! E às vezes até 

procura promoções pessoais! Bonecos com setas a subir! Há de tudo! Mas portanto há 

relações que são complexas em vários sentidos. 

 

6.Na sua opinião considera que devia haver um porta-voz por parte dos órgãos 

jurídicos? 

Ah sim, sim. Vários porta-vozes, um porta-voz… Devia haver porta-vozes mas não acho 

que deviam ser jornalistas… Acho que devia haver porta-vozes com capacidade de 

comunicação, mas que pertençam às corporações, digamos assim. Aliás, a PSP e a GNR 

têm. Normalmente escolhem pessoas bem-apessoadas, para falar com uma certa 

capacidade de comunicação. Acho que não é mau método. 

 

7.E no caso dos tribunais, quem é que deveria? 

No caso dos tribunais há a seguinte dificuldade: Já se prevê, no código de processo penal, 

que as autoridades judiciárias prestem esclarecimentos, para preservar a defesa da 

verdade e o bom nome e a honra das pessoas, já se prevê isso. Desde a reforma, uma 

reforma em que participei – não a última, mas de 2007 – desde 1997, a reforma do código 
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de processo penal da década de 90. Mas, há algumas dificuldades: no que respeita ao 

Ministério Público as dificuldades são menores, porque o MP é uma magistratura autónoma 

mas hierarquizada. E para utilizar as palavras de um antigo procurador geral  “a hierarquia 

é tipo monocrático” - no topo está uma pessoa só, que tem a confiança do presidente e do 

primeiro ministro”. Nos tribunais pia mais fino, porque nos tribunais há independência de 

cada tribunal. Não há uma hierarquia dos tribunais, os tribunais não podem dar ordens uns 

aos outros. Portanto pode haver uma comunicação pelo conselho superior da magistratura 

mas não é intra-processual. Eu acho que podia haver realmente um método de 

comunicação dos tribunais com o público. Não para andar com comunicações diárias, não 

se pode pensar nesses termos. Mas sempre que há processos que o justifiquem para saber 

comunicar, porque eu noto, por exemplo, em França, quando houve os atentados 

terroristas, diria eu sem falta de patriotismo, havia muito mais traquejo por exemplo do MP. 

Com comunicações oficiais muito fiáveis e muito rápidas para esclarecer o que era 

necessário. 

 

8.E porque é que em Portugal isso não acontece? 

Provavelmente porque temos uma comunicação social menos consolidada, verdade se 

diga, a nossa comunicação social… Por exemplo em termos de revistas, anda muito longe 

de uma comunicação social alemã, francesa, ou americana. Isto não é dizer mal da Sábado 

ou da Visão, não quero dizer mal das revistas portuguesas, mas não temos nada que se 

compare a uma Espiguel. Por exemplo, temos um jornalismo - digamos assim em certo 

sentido - mais incipiente por um lado, por outro temos autoridades judiciárias menos 

habituadas a comunicar. E que abrem depois espaço para canais de comunicação 

informais que nem sempre são credíveis. 

 

9.Seria então profícuo criar um plano de comunicação estratégica para a justiça? 

Eu penso que… Não sei como lhe hei-de chamar… “plano estratégico” não é um mau 

nome, é como outro qualquer… Mas que é necessário encarar o problema e dedicar lhe 

alguma atenção, é. Eu creio que para começar a pensar no assunto, as entidades mais 

indicadas seriam o conselho superior da magistratura e o conselho superior do MP. 

Encararem uma estratégia de comunicação – gabinetes, pessoas encarregadas… Quais? 

Como? Em que casos é que devem falar? Não é preciso normativizar tudo… Grandes 

regulamentos sobre a conversa… Mas algumas regras básicas podiam aprová-las sim. 

 

10.E em termos online qual é que seria a plataforma mais eficaz? Não sei se tem 

conhecimento do site do supremo tribunal de justiça… 

Olhe o site que eu utilizo mais é o da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa… 

 

11.E qual é a sua opinião? 

…que é muito bom, porque tem uma base de dados legislativos excelente. Eu aliás estou 

farto de recomendar esse site a jornalistas que ignoram isso e ignoram que podem tomar 

conhecimento de qualquer lei em vigor consultando o site. Às vezes andam 

desvairadamente à procura de leis e da ultima versão de leis, quando têm com a maior 

simplicidade acesso a esses sites. Os sites são muito bons, mas são bons para dar 

informação genérica. Sabe que isso mudou muito também, eu vou lhe contar uma 

experiência interessante: Eu em 1997 na altura fui para diretor geral do SIS, e quando fui 

para diretor geral do SIS entre muitas coisas, decidi criar o sítio de um serviço de 

informações em Portugal. Nunca tinha havido. E na altura houve uma data de pessoas 
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assustadíssimas com aquilo: “O quê? Isto é o fim!” Chegaram a telefonar a ministros! A 

chamar a atenção para esse desvario da minha parte, segundo achavam. Claro que hoje 

não há nenhum serviço de informações do mundo que não tenha um sitio. E o sitio servia 

para quê – para dizer quais eram as finalidades, meios de ações, as formas de 

fiscalização, a utilidade dos serviços e a história dos serviços. Isto é para os serviços 

ganharem confiança no público, porque o meu plano estratégias era quebrar a 

desconfiança em relação aos serviços de informações. Porque as pessoas achavam que 

era uma continuação da PIDE DGS para outros meios. E eu estava interessado em provar 

que os serviços de informações são próprios de estados democráticos enquanto que as 

polícias políticas são de ditaduras, e o sitio era importante para isso. Agora, os sítios em 

relação às magistraturas, tribunais, Ministério Público são uteis sem dúvida. Mas não 

substituem a imediação. Quer dizer, em termos de comunicação social acho eu, em 

termos de comunicação social há um homicídio de 7 pessoas. O que é desejável é que 

apareça um procurador qualificado para falar em nome do Ministério Público dizendo o 

seguinte: “Bom, foram cometidos crimes muito graves, indiciariamente podem ser crimes 

de homicídio qualificado, puníveis com pena de prisão ate 25 anos, o MP em conjunção 

com o órgão de polícia criminal competente, que neste caso é  PJ, está a fazer toos os 

esforços de investigação necessários, as forças de segurança estão a perseguir…” 

Portanto com um discurso articulado destes. Isto não é para sites, é para conversa 

mesmo. 

12.Considera que essa carência por parte da justiça pode conduzir a manipulação 

de factos? 

Sim, favorece a manipulação porque há pequenos poderes informais que prosperam 

graças a falta de canais de comunicação que são capazes de chorar lágrimas de crocodilo 

sonsamente por não saber, mas lutam contra a inexistência deles. 

 

13.Como carateriza a relação entre a justiça e a comunicação social em Portugal? 

Bom, é uma relação que tem várias dimensões. Há uma relação de amantismo, *risos* 

quer dizer uma relação proibida entre pessoas que às vezes violam o segredo e que dão 

noticias, com motivações variadas, que vão desde a boa motivação que é garantir que se 

faz justiça e que os delinquentes não se conseguem escapar, até à motivação mais pessoal 

que é garantir a publicidade e o respeito da comunidade ou uma promoção ou o 

reconhecimento… Portanto, há motivações muito variadas nisso. Há relações que são da 

maioria dos magistrados que é comunicação social ao longe e calada. Eu vou lhe dar um 

exemplo, nós sabemos provavelmente quem são muitos dos dirigentes sindicais do setor, 

mas eu não tenho a certeza que me saiba dizer quem é o presidente do supremo tribunal 

de justiça, como é que se chama? 

Pois não sabe. E é um dos melhores juízes portugueses, é o Henriques Gaspar, é um 

belíssimo juiz. Mas não aparece na comunicação social. Mas sabe por exemplo quem é o 

Dr. Rui Rangel? Pois, mas não sabe quem é o conselheiro Henriques Gaspar. A que é que 

se deve isso? Deve-se a que realmente os responsáveis máximos da justiça portuguesa 

preferem estar recatados, longe do bolício da CS para proferir as suas decisões e exercer 

as funções. Isso é legitimo? É. Mas isso tem uma consequência perversa terrível, que é 

levar as pessoas a confundirem as pessoas que estão no topo da hierarquia judicial com 

alguns ativistas sonoros mais conhecidos, está a perceber? 
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14.Há pouco falou do caso Pedro Dias, considera que os objetivos da justiça e os 

objetivos da comunicação social podem colidir, e essa relação pode até ser 

problemática? 

Às vezes colidem, vamos lá ver, no caso do Pedro Dias o que aconteceu de mais 

picante foi depois a entrevista dada à Sandra Felgueiras, não é. Claro que na 

perspetiva de um jornalista, eu percebo o que fez a Sandra Felgueiras. Eu conheço-a 

e tenho uma certa estima por ela. Eu, se estivesse no lugar dela, claro que tinha feito 

a correr e a rir a entrevista, como é óbvio. Agora há limites para a brincadeira, por 

exemplo, os jornalistas não se podem deixar manipular por criminosos. No caso do 

Daesh vimos isso por exemplo, no caso do Daesh, para quem diz muito mal dos 

jornalistas, há que sublinhar que eles não se deixaram instrumentalizar exibindo 

aquelas imagens mais cruéis de degolações e coisas parecidas. Coisa que traria 

audiências, sejamos francos! Se houvesse degolações transmitidas pela TV ninguém 

arredava pé, incluindo as pessoas mais piedosas que faziam assim aos olhos para 

verem entre os dedos e coisas parecidas, mas não havia ninguém que não visse. 

Portanto há uma certa autorregulação e uma certa contenção dos próprios jornalistas. 

Agora mesmo assim, a instrumentalização existe, está aí. Por exemplo, o terrorismo 

vive muito do jornalismo, não há duvida nenhuma. Mesmo sem essas imagens o que 

seria do Daesh, sem esses atentados relatados pela comunicação social? É o que diz 

o grande expoente do idealismo, o Berkley. Existir é ser conhecido. Quer dizer, se na 

realidade não se soubesse de nada, o terrorismo não conseguia atingir os seus efeitos. 

E como falo em terrorismo, falo em muita coisa. Agora, não nos podemos esquecer 

que os interesses da justiça e da CS são diferentes mas ambos legítimos. Não 

podemos falar nisto como se fosse legítimo da justiça e ilegítimo da comunicação 

social. Esta é um direito essencial em qualquer estado de direito democrático. É o 

direito de informar, de ser informado e de se informar. Sem estes direitos não há 

democracia.  

15. Então a justiça ganharia mais em aliar-se à comunicação social? 

Aliar-se e quer dizer, ter uma relação mais adulta, mais próxima, e mais esclarecedora 

para o público. 

 

16. Mas porque é que tantas vezes a justiça olha para a comunicação 

social como se fosse um inimigo? 

Porque às vezes também sofre as suas partidas. Repare, eu já exerci muitas funções: 

ministro, secretário de estado, diretor geral, etc etc. E sei que às vezes, enfim, os 

jornalistas são como todas as pessoas - há os melhores, os piores, e por aí fora. E às 

vezes as pessoas que se dedicam à vida pública, incluindo magistrados, sentem um 

certo sentimento de revolta, porque o tempo da CS é o tempo instantâneo, imediato, 

que fala o Ineraiti. É o tempo que não tem realmente o espaço para reflexão, e que às 

vezes é muito injusta e cruel. Que transforma as pessoas em robôs, retratos 

instantâneos, e, portanto, há um certo temor por parte das pessoas que desempenham 

funções públicas, em relação aos media. A não ser aquelas pessoas que para o melhor 

e para o pior tem uma desfaçatez tão grande que se estão marimbando. Por exemplo, 

o presidente americano, enfim, tudo o que seja noticia é bom, dá-lhe notoriedade, deu-

lhe a eleição. O que é que lhe interessa se dizem mal ou bem… Agora, a maioria das 

pessoas não funciona assim, não funciona nesse registo e tem um certo medo dos 

media, é verdade. 
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17.Referiu agora que foi também a comunicação social que deu a vitória a Trump. 

Pode elaborar essa questão? 

Porque o Trump, repare. Eu segui, foi para mim um balde de água fria terrível, mas segui 

a própria CNN muito durante a campanha eleitoral. A CNN apoiava a Hillary Clinton, e no 

entanto, a maioria das notícias eram sobre o Trump. O Trump foi o grande herói da 

campanha americana. 

 

18.Para além de uma derrota da Hillary, também pode ter sido uma derrota da 

comunicação social? 

Há factos aí que ultrapassam agora um bocadinho a história da comunicação social. Eu 

creio que a ajudinha terminal do FBI foi muito importante e tenho dúvidas que sem ela 

tivesse acontecido o que aconteceu. Para além de ser bom não esquecer que a candidata 

mais votada foi a derrotada, como já aconteceu noutras situações. Mas diria que a 

comunicação social foi derrotada, e paradoxalmente venceu. Venceu porque foi a CS que 

transformou o Trump num vencedor, dando-lhe notoriedade, com aquele boneco de traços 

muito vigorosos, e tal… A poupa no cabelo, aquilo tudo... aquilo é comunicação social. 

Quer dizer, é ele, mas é ele projetado até à quinta potência na comunicação social,  

portanto, ela abriu-lhe a autoestrada para ganhar. E nesse sentido venceu. Venceu com 

muita pena, porque a própria comunicação social queria quele perdesse. Pronto, é isto que 

aconteceu – um paradoxo. 

 

19.Por fim, considera que a justiça ainda não aprendeu mesmo a comunicar? E o que 

pode ser então feito para melhorar essa carência? 

Eu acho que a justiça ainda não aprendeu a comunicar embora isto seja um work in 

progress. Quer dizer, sabe comunicar melhor agora do que provavelmente há 10, ou 15 ou 

20 anos. Vai aprendendo, à sua custa! 

 

20.Mas lentamente? 

Mas lentamente. E é preciso dar um salto em frente. Como? Criando regras e mecanismos 

responsáveis por essa comunicação. Porque não existe, não existe uma doutrina da 

comunicação da justiça com os media. E isso tem de existir. Isso tem sido feito 

informalmente por canais secundários, mas é preciso a justiça assumir as suas 

responsabilidades e comunicar. 

 

21.E quanto tempo vai demorar até isso acontecer? 

Bom, quando isso acontecer surgirão outros problemas para resolver que ainda não foram 

resolvidos, é assim. Se tudo estivesse já resolvido era também muito aborrecido não é? 

*risos* Mas quanto tempo vai demorar, não sei. Aliás, também não sei se quando os 

problemas estiverem resolvidos sem cinismo, não aparecem outros diferentes na CS. Sei 

lá o que se passa também… A CS está em modificação acelerada. Jornais, televisões, hoje 

está tudo… Repare no que aconteceu na CS e às vezes até com fenómenos muito de 

pormenor. O zapping. O que o zapping fez a TV, à publicidade, ao financiamento, é uma 

coisa inimaginável. O simples facto de haver um aparelho destes para mudar de canal sem 

uma pessoa se levantar de um sofá mudou tudo. Os jornais hoje, enfim, repare no 

panorama português: o CM vende mais do que os outros todos juntos. É uma coisa 

inacreditável. 

 

22.É o poder do sensacionalismo? 



 

48 
 

Não só. É a falta de poder dos outros jornais. Nós temos jornais que, por exemplo, eu uma 

vez ironizava com o Henrique Monteiro, o do Expresso, acerca do Expresso e dizia-lhe 

“Mas o Expresso não dá notícias”, e ele disse me “Mas a nossa função não é dar noticias, 

é dar opiniões” *risos*. Mas é que as pessoas querem noticias, e hoje os jornais não dão 

notícias, essa é que é a verdade, não é? Portanto, eu diria que também há muita 

concorrência, quem é que quer ler notícias, se tem a TV? E se tem canais noticiosos que 

dão notícias de hora a hora? Embora se repitam muito. Mas é muito difícil. Não é só a 

questão do sensacionalismo, é também a forma como funcionam e depois a falta de escala. 

A falta de escala que têm. Nós temos jornais com muitos poucos leitores, não é… Como é 

que podem ter meios para se sustentar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

Apêndice G 

Entrevista – Alberto Arons de Carvalho 

1. Como carateriza a relação entre a Justiça e os media? Estes podem ser aliados ou 

perigos de uma Justiça concentrada? 

Eu creio que nem aliados nem inimigos. Podem ser aliados no sentido em que ambos 

visam uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais cumprimento das regras. Se a 

Justiça e os media funcionarem bem, isso será melhor para o Estado, para qualquer país 

e para os cidadãos em geral. De qualquer das formas, há contradições entre ambas as 

partes como tempos diferentes. Costuma-se dizer que o tempo da Justiça é diferente do 

tempo da comunicação social pois estes estão em competição enquanto que a Justiça não 

tem essa preocupação. A Justiça tem que fazer justiça na altura própria depois de todos 

os prazos cumpridos, pois os processos têm alguma complexidade. Da Justiça não deve 

haver uma preocupação mediática ou seja, não deve procurar coisas que sejam 

interessantes do ponto de vista mediático, (…) nem deve ter preocupações com a reação 

da opinião pública, não pode deixar que hajam julgamentos mediáticos, os chamados 

(impercetível). A comunicação social deve ter a preocupação de não condenar ninguém 

antes da Justiça o fazer. Portanto, há do ponto de vista deontológico, regras específicas 

da Justiça e dos media que têm de ser acauteladas. Ao contrário da Justiça que visa o 

cumprimento das regras e do Direito, de não condenar ninguém prematura e 

precipitadamente, os media têm a intenção de chegar mais longe, de captar mais público, 

mais audiência, mais leitores e portanto, muitas vezes não acautelarão tanto como a justiça 

em termos de garantir o bom nome das pessoas, o direito do cidadão à verdade.. Há 

portanto aqui preocupações que são divergentes. 

2. Quais os desafios de ser um jornalista das matérias ligadas à Justiça? Como deve 

o jornalista comunicar com os atores da Justiça? E como deve informar sobre a 

Justiça? 

Bom, eu fui jornalista apenas 2/3 anos, em 1975 ou 76 e depois fui para política ligada à 

comunicação social e ao Direito e nunca mais voltei. Os principais desafios de um jornalista 

ligado a estas matérias são compreendê-la, a pressão do editor, do diretor e do colega na 

redação quanto aos títulos “Vê lá se és apelativo!”, ora um jornalista tem de saber ceder a 

essas pressões para garantir o bom nome do cidadão, tem que ter a noção que a justiça 

tem um timing mais lento e ele próprio tem de respeitar esse timing e quando informar 

sobre a temática da Justiça tem de ter em conta todas essas especificidades. 

3. Não há salas de imprensa nos tribunais, muitas vezes não há um oficial de Justiça 

que fale com os jornalistas. A Justiça ainda não aprendeu a comunicar com os 

media? Porquê? 

Eu creio que os tribunais, os advogados e todos os que estão ligados à Justiça têm a noção 

de que existe a comunicação social e por isso adaptam os seus comportamentos à sua 

essência, mas as suas preocupações são outras. Um advogado de alguém que foi 

considerado culpado pela comunicação social, mesmo antes do julgamento, deve estar 

ciente que isso pode diminuir a sua capacidade de o defender, pois isso pode influenciar o 

tribunal. Agora, os tribunais podiam preparar melhor os seus funcionários para esse 

contacto com a comunicação social. Deviam prepará-los, deviam ter pessoas preparadas 

para essas tarefas, mas também admito que não há dinheiro pata tudo e que a justiça 
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tenha outras prioridades e insuficiências mais prementes, eu aí confesso que não sei 

exatamente o que é que os tribunais têm feito , digamos assim, deste ponto de vista… 

4- Pergunto-lhe agora o inverso: Considera que os jornalistas beneficiariam 

também de uma especialização nas áreas jurídicas?  

Sim, eu creio que há vantagens. Há uma rasteira que eu faço às vezes nas aulas. Todos 

os jornalistas deveriam ser licenciados em comunicação social? Eles dizem que sim. E eu 

digo-lhes que não, que deve haver economistas, deve haver sociólogos, deve haver 

historiadores, deve haver pessoas das mais diversas áreas inclusivamente, obviamente a 

jurídica. Com a formação jurídica teriam maior capacidade para agir e entender estes 

desafios. Eu creio que o que faz falta na comunicação social é que os alunos tenham 

formação jurídica, que os órgãos de comunicação social preparem alguns juristas. Que os 

preparem para esse contacto com a justiça, revelar-se-ia muito útil no desempenho da sua 

atividade. 

5- Gostaria de lhe perguntar qual é que é o seu entendimento sobre a justiça. Acha 

que ainda é demasiadamente formal? 

Estava a fazer o estágio de advocacia quando foi o 25 de abril. Não, eu acabei o curso logo 

a seguir ao 25 de abril, estava a fazer o estágio quando chegaram as eleições para a 

assembleia constituinte. Nunca acabei o estágio e nunca advoguei, portanto custa-me um 

pouco falar sobre isso. 

6.Mas eu posso colocar-lhe a pergunta de outra maneira: Por exemplo, considera 

que, para o cidadão comum, a linguagem da justiça não é clara para o seu 

entendimento? Sim, é verdade. A linguagem jurídica, as sentenças, a linguagem dos 

juízes e advogados tem de ser extremamente cuidada. Porque, digamos, a justiça é uma 

matéria em relação à qual a linguagem é extremamente importante. Portanto eu acredito 

que a justiça para ser entendida tem de ser clara e pedagógica também, mas também 

acredito que excesso de simplismo nesta mudança de linguagem pode ser um erro ou pode 

correr um risco de não ser clara. A precisão, o rigor jurídico é tão importante. É decisivo. 

E, portanto, há aqui duas coisas que chocam: por um lado a necessidade de ser entendida, 

e, por outro lado, ser exigente consigo própria, enquanto linguagem. 

7.E qual seria a relação entre a justiça e os órgãos de Comunicação social? 

Bom, idealmente seria que houvesse na justiça pessoas capazes de explicar 

pedagogicamente e de chamar a atenção à aparente lentidão, à necessidade de não 

condenar ninguém antes do julgamento, por um lado. Por outro lado, que houvesse na 

comunicação social alguém sensível a essas questões, que funcionasse para si próprio e 

para os seus colegas. Não condenes a pessoa antes dela ser julgada. Ouve as partes, não 

dá por culpado antes do julgamento ser feito, sob pena das pessoas serem julgados pelo 

tribunal antes e mais tarde a sua absolvição já não ter o eco que teve. Aliás, nas aulas da 

faculdade falo dos variadíssimos casos das pessoas que foram condenadas e que depois 

foram absolvidas e ficaram com essa mancha. Costumo dar o caso da Leonor Beleza, que 

foi na altura condenada pelo Independente, por problemas na altura em que era ministra 

da saúde. Depois veio-se a provar que ela não tinha nada a ver com o assunto, aliás, hoje 

em dia é uma pessoa com uma reputação acima de qualquer suspeita, mas isso levou 

anos a recuperar. Quer dizer, ela deixou a atividade política por causa dessa questão e 

portanto poderia citar muitos outros casos. Há pessoas que são julgadas pelos media e a 
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sua absolvição leva tempo e a reparação da sua imagem às vezes faz-se com muitas 

dificuldades se é que se faz alguma vez totalmente. 

8.Considera que deve haver um porta-voz nos órgãos de justiça para comunicar com 

os media e se, caso responda que sim, se considera que essa função deverá ser 

exercida por um agente da justiça, por exemplo um juiz ou um assessor mediático? 

 Bom desejavelmente deveria ser alguém capaz de fazer esse contacto com a 

comunicação social, mas eu não ignoro que a justiça deve ter inúmeras insuficiências em 

vários setores e isso encareceria. Não sei se isto é uma das primeiras prioridades, e 

portanto percebo que a justiça não tenha essa prioridade como assumida. Alguém que 

tivesse simultaneamente sensibilidade para a área mediática e formação jurídica extensa, 

aprofundada, alguém com o curso de Direito ou com o curso de Comunicação Social, e aí 

já não sei dizer, tem que ser alguém que compatibilize alguma sólida formação jurídica e 

alguém com um conhecimento muito grande, que lhe é exigido um rigor muito grande na 

forma como fala. Mas por outro lado, tem de ser alguém com uma grande sensibilidade em 

relação aos temas mediáticos, aos temas da comunicação social, à linguagem dos 

jornalistas, às prioridades dos media, pronto, tem que ser. 

9.Portanto na sua opinião, seria uma combinação das duas vertentes, certo? 

Exato, exato. 

10.Parece-lhe então profícuo criar um plano de comunicação estratégico para os 

órgãos judiciais? 

Sim, quer dizer, nos tribunais não sei se esta matéria é objeto de estudo no ministério da 

justiça, nos tribunais não lhe sei de todo dizer se foi objeto de ponderação ou se há algum 

plano sobre esta matéria. Agora sei que é uma preocupação que os tribunais devem ter. 

Isto, do ponto de vista dos tribunais, acho que sim. Agora do ponto de vista dos media 

também têm de ter, sob pena de violarem regras deontológicas ou regras jurídicas. Não 

respeitarem os tempos da justiça - não respeitarem o segredo de justiça, portanto - tudo 

isso são matérias, preocupações para ambos os lados. Portanto, tanto tem que haver uma 

preocupação por parte da justiça, como também uma redobrada preocupação por parte da 

comunicação social e dos organismos que regulam a comunicação social. 

11.Como é que explica o facto da temática da justiça ser um tema tão abordado e tão 

explorado pelos media? 

Porque às vezes há julgamentos mediáticos, há julgamentos de figuras públicas e isso 

vende, dá receitas, digamos. Dá receitas do ponto de vista dos media, dá audiência, vende 

jornais, é uma forma que os media encontram para ir mais longe na procura de factos 

novos, sobre personalidades públicas, figuras mediáticas. Depois há também uma 

curiosidade da parte da opinião pública em relação ao cumprimento ou não cumprimento 

por parte das figuras públicas das regras do direito, a curiosidade, por parte das pessoas, 

por vezes saudável, por vezes pouco, às vezes mais coscuvilheira do que saudável por 

parte das pessoas, dos leitores. Por outro lado, também, a comunicação social pensa que 

é o “Watch dog”, ou seja, o cão de guarda da democracia, o que é compreensível, visto 

que ao ameaçar o poder, a comunicação social tem um papel importante na denúncia de 

violações da lei, de incumprimento da lei e, portanto, é saudável que a CS procure, através 

do jornalismo investigativo, descobrir acontecimentos, descobrir factos, descobrir os 
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podres da sociedade, e isso é também uma função que os media têm. Se exercerem com 

respeito pelos direitos das pessoas, é uma função muito importante. 

12.Falando um pouco do segredo de justiça, que há bocado abordou, gostaria de 

saber se, no seu parecer, a coexistência dos objetivos jornalísticos com os objetivos 

de investigação jurídicas é problemática? 

Sim. Quer dizer, o que tem havido em Portugal é uma dificuldade de interpretação de que 

é que o segredo de justiça abrange. Depois a questão é saber se isso abrange ou não os 

órgãos de comunicação social. Aparentemente há autores que dizem que sim, que isso 

abrange os jornalistas. Outros dizem que não, na prática não tem abrangido. Sobretudo no 

aspeto prático, os jornalistas quando obtêm os jornalistas podem sempre não revelar as 

fontes e portanto é muito difícil que qualquer tribunal prove que qualquer jornalista obteve 

informação não através mas de uma inconfidência, de uma fuga ou de um segredo de 

justiça e portanto na prática o que tem acontecido é que os jornalistas têm sido ilibados, 

isentos dessa obrigação perante o segredo de justiça. 

 

Entrevista realizada dia 13 de dezembro de 2016, pelas 19 horas. 
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Apêndice H 

Grelha de Identificação dos websites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nome 

 
Supremo Tribunal 

de Justiça 

 
Ministério 
Público 

 
Tribunal 

Constitucional 

 
Tribunal de 

Contas 

 
Domínio/URL 

 
http://www.stj.pt/ 

 

 
http://www.mini
steriopublico.pt

/ 

 
http://www.tribunalconstit

ucional.pt/ 

 
http://www.tconta

s.pt/ 

 
Data de 

funcionamento 

 
 

2011 (7ª versão) 

 
 

8 de abril de 
2015 

 

 
 

Maio de 2010 

 
 

Sem informação 
 

 
 
 
 
 

Ficha Técnica 

Propriedade: 
Supremo Tribunal de 

Justiça 
Administração: 

      Juiz Conselheiro 
Dr. António Silva 

Henriques Gaspar 
(Presidente) Layout 
de 2011 Grafismo: 
Juiz de Direito Dr. 

Joel Timóteo Ramos 
Pereira 

 
 

 
 

 
Sem 

informação 
 
 

 
Produção, Multimédia 
e Designer: José Nuno 

Pereira, Margarida 
Ornelas, Luís Carlos 

Amar 
Direcção de Projecto: 
Gabinete do Presidente 

do Tribunal 
Constitucional                 

Apoio documental e 
actualização: Cristina 

Pereira (NADIJ)  
Lisboa 

 
 
 
 
 
Sem informação 

 

 



 

54 
 

Apêndice I 

Grelha Categorial  

 Indicadores Descritor do Indicador 

 
 

Acessibilidade e 
Visibilidade 

Presença em Motores de 
Busca 

 

Analisar se o link de cada um dos quatro websites 
aparece na primeira página de pesquisa de motores 

de busca como: Google, Yahoo ou Sapo 

Ranking no Google Analisar através do Google Rank, qual a posição dos 
quatro websites. 

 
 
 
 

Apresentação do 
conteúdo 

 
 

Logótipo Analisar se na homepage dos websites, está 

presente o seu logótipo 

Imagens Observar se existe algum tipo de galeria na 
homepage dos quatro websites. 

Vídeos Investigar se estão presentes vídeos na homepage 
dos websites. 

Áudio Analisar se existe algum tipo de música disponível 
numa das homepages. 

Conteúdo Interativo Analisar se é disponibilizado ao utilizador algum tipo 
de conteúdo interativo: Jogos, Passatempos, 

Concursos 

 
 

Autoria 

Nome da Entidade Analisar se o nome do órgão de justiça está claro na 
homepage do website respetivo 

Responsável pelo Conteúdo Averiguar se o responsável pelo conteúdo está 
identificado nas homepages dos websites. 

Copyright Analisar se está presente nas homepages dos 
websites os seus direitos de autor 

 
 
 

Conteúdo 

Declaração da 
missão/objetivos 

Observar se a missão e objetivos da Entidade estão 
declarados nos websites 

Identificação da entidade Investigar se o nome dos órgãos de Justiça está 
explícito 

 
Idiomas 

Averiguar a presença de diferentes idiomas para a 
correta leitura dos websites 

Inglês  

Espanhol  

Francês  

Atualização Analisar se há atualização frequente do conteúdo dos 
websites 

Desing e Layout Atrativos Analisar a parte estética de cada website 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informação 

História Averiguar se a História de cada órgão é descrita nos 
websites 

Estrutura/Organização Investigar se está explicitado nos websites qual a 
estrutura/ organização de cada órgão 

Jurisprudência Observar se a jurisprudência está presente nos 
websites 

Legislação Observar se a legislação está patente nos quatro 
websites 

Documentação Averiguar se há documentação em cada site 

Imprensa Analisar se há uma área dedicada aos órgãos de 
comunicação social nos sites 

Eventos/Cerimónias Investigar se os eventos de cada órgão jurídico estão 
explicitados 

Agenda Aferir se todos os websites informam a sua 
calendarização de eventos 

Contactos 
 

Observar se os sites em questão apresentam os seus 
principais contactos 

Internacional Averiguar se todos os websites informam sobre as 
relações externas que os órgãos de justiça possuem 

 
 

Opção de navegação 
noutros suportes 

Aferir se nos websites há a possibilidade de os 
aceder via outros meios: Smartphone, Tablet 
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Navegabilidade 

Mapa do site Analisar se na homepage está disponível o mapa do 
website. 

Pesquisa Interna no site 
 

Verificar se o website do clube disponibiliza um motor 
de pesquisa interna. 

Caixa de motor de busca 
 

Verificar se o website do clube disponibiliza um motor 
de pesquisa próprio: Google, Yahoo 

Links para o resto do site 
 

Aferir se nos websites há links que remetem para 
outras zonas dentro do site 

Navegação intuitiva 
 

Analisar se a navegação é facilitada ao utilizar 

 
 
 
 
 

Ligação Dialógica 

Ligações Externas (Links) Aferir se nos websites há links para páginas fora do 
site 

Possibilidade de envio de 
mensagens/comentários 

Observar se nos websites se pode enviar mensagens 
ou comentários aos órgãos de justiça 

Possibilidade de pedido de 
informação/esclarecimento 

de dúvidas 

Observar se nos websites se pode pedir informações 
ou esclarecer dúvidas 

Organização lógica dos 
conteúdos 

Aferir se os conteúdos estão dispostos de forma 
lógica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permanência na Página 

Informação relevante na 
primeira página 

Analisar se as homepages contêm conteúdo 
relevante 

Tempo de carregamento 
curto da página 

Observar se a duração do carregamento das páginas 
é alta ou baixa 

Informação sobre a data e 
hora de atualização 

Averiguar se há nos quatro websites informações 

sobre as suas atualizações 

Publicação de 
notícias/conteúdo nos 

últimos 30 dias 

Aferir se no último mês os websites divulgaram novo 

conteúdo 

Secção de perguntas 
frequentes (FAQs) 

Averiguar se há uma zona de perguntas frequentes 
feitas pelos utilizadores, nos sites 

Possibilidade de download 
de informação/conteúdos 

Observar se o download de conteúdo dos sites é 
possível 

Visitas virtuais Aferir se há a possibilidade de visitar virtualmente 
cada órgão de justiça nos seus websites 
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Apêndice J 

Grelha de Análise aos websites  

  
Sub-Categorias 

Supremo 
Tribunal de 

Justiça 

Ministério 
Público 

Tribunal 
Constitucio

nal 

Tribunal 
de Contas 

 
Acessibilidade e 

Visibilidade 

Presença em Motores de 
Busca 

 

Sim Sim Sim Sim 

Ranking no Google 0/10 0/10 0/10 0/10 

 
 
 

Apresentação do 
conteúdo 

 
 

Logótipo Sim Sim Sim Sim 

Imagens Sim Sim Sim Sim 

Vídeos Não Não Não Sim 

Áudio Não Não Sim Não 

Conteúdo Interativo Não Não Não Não 

 
Autoria 

Nome da Entidade Sim Sim Sim Sim 

Responsável pelo 
Conteúdo 

Sim Não Sim Não 

Copyright Sim Não Sim Não 

 
 
 

Conteúdo 

Declaração da 
missão/objetivos 

Sim Sim Sim Não 

Identificação da entidade Sim Sim Sim Sim 

 
Idiomas 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

Inglês Sim Sim Sim Sim 

Espanhol Não Sim Não Não 

Francês Sim Não Não Não 

Atualização Sim Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Desing e Layout Atrativos Não Sim Sim Não 

 
 
 
 
 
 

Informação 

História Sim Sim Sim Sim 

Estrutura/Organização Sim Sim Sim Sim 

Jurisprudência Sim Não Sim Sim 

Legislação Sim Sim Sim Sim 

Documentação Sim Sim Sim Sim 

Imprensa Sim Sim Sim Não 

Eventos/Cerimónias Sim Não Não Não 

Agenda Não Sim Não Não 

Internacional  
 

Sim Sim Sim Sim 

Contactos Sim Sim Sim Sim 

 
 
 

Opção de navegação 
noutros suportes 

Não Não Não Não 

Mapa do site Sim Sim Sim Sim 
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Navegabilidade 

Pesquisa Interna no site 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Caixa de motor de busca 
 

Sim 
 

Não 
 

Não 
 

Não 
 

Links para o resto do site 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

Navegação intuitiva 
 

Não Sim Não Não 

 
 
 

Ligação Dialógica 

Ligações Externas (Links) Sim Não Sim Sim 

Possibilidade de envio de 
mensagens/comentários 

Não Não 
 
 

Não 
 
 

Não 
 
 

Possibilidade de pedido de 
informação/esclareciment

o de dúvidas 

Não Não Não Não 

Organização lógica dos 
conteúdos 

Sim Sim 
 

Sim 
 

Sim 
 

 
 
 
 
 

Permanência na 
Página 

Informação relevante na 
primeira página 

Sim 
 

Sim Sim Sim 

Tempo de carregamento 
curto da página 

Sim Sim Sim Sim 

Informação sobre a data e 
hora de atualização 

Não Não Não Não 

Publicação de 
notícias/conteúdo nos 

últimos 30 dias 

Sim Sim Sim Sim 

Secção de perguntas 
frequentes (FAQs) 

Não Sim Não Não 

Possibilidade de download 
de informação/conteúdos 

Sim Não Sim Sim 

Visitas virtuais Sim Não Sim Não 
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Apêndice K 

Apontamento Histórico sobre o Tribunal Constitucional, Supremo Tribunal 

de Justiça, Tribunal Constitucional e Tribunal de Contas 

 

Tribunal Constitucional 

Compete-lhe administrar a justiça em matérias de natureza juridicoconstitucional, ou seja, 

apreciar a inconstitucionalidade e a ilegalidade das normas legais ou da interpretação que 

se faça sobre elas, sob o prisma do disposto na Constituição.  

O Tribunal Constitucional é composto por 13 juízes:  

1. 10 são designados pela AR;  

2. 3 são cooptados pelos designados pela AR 

»Seis de entre os juízes designados pela Assembleia da República ou cooptados 

são  obrigatoriamente escolhidos de entre juízes dos restantes tribunais e os sete 

restantes são escolhidos de entre juristas. 

Mandato de 9 anos, não renovável 

“Seja bem-vindo! Acaba de entrar no sítio do Tribunal Constitucional Português. Um gesto 

que lhe permite aceder a um manancial — que queremos cada vez mais completo, 

sistematizado e de consulta mais linear — de informação.” O site do Tribunal Constitucional 

promete uma organização permanentemente atualizada e renovada, com o propósito de 

oferecer um serviço útil a todos os que se ocupam e preocupam com as questões da justiça 

constitucional.  

Supremo Tribunal de Justiça 

Nos termos do art.º 31 da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, (Lei de Organização do Sistema 

Judiciário), o STJ é o órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais, sem prejuízo da 

competência própria do Tribunal Constitucional. Enquanto órgão superior da hierarquia dos 

tribunais judiciais, o STJ exerce uma função orientadora da jurisprudência e contribui para 

a uniformidade das decisões dos tribunais. Fora os casos previstos na lei, o STJ apenas 

conhece de matéria de direito (não reaprecia matéria de facto).  
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Como se pode ler na sua homepage: “O site do Supremo Tribunal de Justiça pretende ser 

um meio de comunicação direto e acessível, e tanto quanto possível completo, sobre as 

funções e a atividade do Tribunal Supremo do País.” Através desta forma de comunicação, 

o STJ disponibiliza aos cidadãos e à comunidade jurídica informação atualizada sobre a 

sua organização e funcionamento, os seus Juízes e Magistrados do Ministério Público, os 

serviços de documentação e apoio, a distribuição de processos e tabela das sessões, bem 

como o acesso fácil à jurisprudência através da sua Base de Dados e da publicação dos 

sumários das suas decisões. 

Tribunal de Contas 

Órgão supremo e fiscalização da legalidade das despesas públicas e de julgamento das 

contas que a lei manda submeter-lhe. A Constituição classifica o Tribunal de Contas como 

um tribunal especializado, de natureza fina, profundamente diferente das demais 

categorias de tribunais em matéria de competências, porque não tem apenas funções 

jurisdicionais, mas igualmente funções de outra natureza, nomeadamente «dar parecer 

sobre a Conta Geral do Estado».  

«Promover a verdade, a qualidade e responsabilidade nas finanças públicas» é a missão 

deste Tribunal.  

Ministério Público 

O Ministério Público representa o Estado, defende os interesses que a lei determinar, 

participa na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania, exerce a 

acção penal orientada pelo princípio da legalidade e defende a legalidade democrática, nos 

termos da Constituição, do presente Estatuto e da lei. Compete, especialmente, ao 

Ministério Público: a) Representar o Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias locais, 

os incapazes, os incertos e os ausentes em parte incerta; b) Participar na execução da 

política criminal definida pelos órgãos de soberania; c) Exercer a ação penal orientada pelo 

Figura 3: Secções do Supremo Tribunal de Justiça 
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princípio da legalidade; d) Exercer o patrocínio oficioso dos trabalhadores e suas famílias 

na defesa dos seus direitos de carácter social; e) Assumir, nos casos previstos na lei, a 

defesa de interesses coletivos e difusos; f) Defender a independência dos tribunais, na 

área das suas atribuições, e velar para que a função jurisdicional se exerça em 

conformidade com a Constituição e as leis; g) Promover a execução das decisões dos 

tribunais para que tenha legitimidade, entre muitas outras.  

O Ministério Público é representado junto dos tribunais: 

a) No Supremo Tribunal de Justiça, no Tribunal Constitucional, no Supremo Tribunal 

Administrativo, no Supremo Tribunal Militar e no Tribunal de Contas pelo Procurador-Geral 

da República; 

b) Nos tribunais de relação e no Tribunal Central Administrativo por procuradores-gerais-

adjuntos; 

c) Nos tribunais de 1.ª instância por procuradores da República e por procuradores-

adjuntos. 

Os Tribunais e o Ministério Público 

Atualmente temos vindo a assistir na Europa e América a um fenómeno recente e 

em ascensão do protagonismo social e político do poder judicial: os tribunais, os juízes, os 

magistrados do Ministério Público, as investigações da polícia criminal e as sentenças 

judiciais surgem na agenda mediática e na pública (Sousa Santos e outros, 1995).  

Art.º 202 da Constituição da República Portuguesa «1. Os tribunais são órgãos de soberania 

com competência para Administrar a justiça em nome do povo. 

A atual Constituição da República Portuguesa não utilizou a denominação “Poder Judiciário”, 

mas sim “Tribunais” enquanto “órgãos de soberania com competência para administrar a 

Justiça e em nome do povo”. Isto é, de aplicar o Direito e de apreciar as causas à luz de uma 

certa equidade, através de um julgamento cuidado das provas apresentadas e no constante 

empenho pela busca da verdade (Ramos, 2010, p.1). Assim, 

o Poder Judicial está separado dos outros poderes – princípio geral de organização do Poder 

Político – e possui um estatuto próprio que lhe permite, inclusivamente, agir sobre os outros 

órgãos de soberania, de acordo com certas regras (Ramos, 2010). A organização judiciária 

portuguesa compreende, para além do Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça 

e o Tribunal de Contas, entre outros. 
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Figura 4: Organização do Poder Judiciário em Portugal 
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Apêndice L 

Análise dos discursos do Supremo Tribunal de Justiça presentes no seu 

website 

 
 
 

 
Discursos do Supremo Tribunal de Justiça 

 
Oradores 

Assunto 

 

 
Posse 

 
 
 
 
 
 

António Henriques Gaspar 
(atual presidente) 

 Tomada de posse de Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

- Discurso do Presidente (12 de setembro de 2013)  

 Tomada de posse do Vice-Presidente do STJ Conselheiro Sebastião Póvoas - 

Discurso do Presidente (30 de outubro de 2013) 

 Tomada de posse do Vice-Presidente do STJ Conselheiro Salazar Casanova - 

Discurso do Presidente (7 de maio de 2014)  

 Tomada de posse dos Juízes Presidentes das Comarcas - Discurso do Presidente 

(30 de abril de 2014) 

 Intervenção do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça na tomada de posse do 

Presidente do Tribunal da Relação do Porto (1 de julho de 2016) 

 Intervenção na tomada de posse dos Juízes de Direito, do XXX Curso de Formação 

de Magistrados, do Centro de Estudos Judiciários (1 julho 2016) 

 Discurso do Presidente do STJ na Cerimónia da Tomada de Posse do Presidente 

da Relação de Lisboa, Desembargador Orlando Nascimento (8 de setembro de 

2016) 

José Fernando de Salazar 
Casanova (atual vice 

presidente) 

 Tomada de posse do Vice-Presidente do STJ Conselheiro Salazar Casanova - 

Discurso do Vice-Presidente (7 de maio de 2014) 

 
Luís António Noronha 

Nascimento (presidente 
em 2010) 

 Tomada de Posse dos Juízes do XXVI Curso Normal de Formação (3 de 
Setembro de 2010) 

 Tomada de Posse do Presidente do Tribunal da Relação de Évora (23 de 
fevereiro de 2011) 

 Tomada de posse dos novos membros do Conselho Superior da Magistratura (20 
de abril de 2010) 

 Tomada de Posse do Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (21 de 
setembro de 2011) 

 

 
Joaquim Manuel Cabral e 

Pereira da Silva (vice-
presidente em 2010 e 2013) 

 Cons. Nunes da Cruz - Discurso de tomada de posse como Presidente do STJ (7 

de Abril de 2005) 

 Posse do Vice-Presidente do STJ, Cons. Neves Ribeiro (31 de Maio de 2005) 

 Posse do Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (12 de Julho de 2005) 

 Tomada de posse de Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

- Discurso do Vice-Presidente (12 setembro 2013) 

 Tomada de posse do Vice-Presidente do STJ Conselheiro Sebastião Póvoas - 

Discurso do Vice-Presidente (30 de outubro de 2013) 
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José Moura Nunes da Cruz 
(presidente em 2005) 

 Cons. Nunes da Cruz - Discurso de tomada de posse como Presidente do STJ (7 
de abril de 2005) 

Jorge Alberto Aragão Seia 

(presidente em 2004) 

 Tomada de Posse dos Juízes Militares do STJ (24 de Novembro de 2004) 

19 

Abertura do Ano Judicial 

 

António Henriques 

Gaspar 

 Abertura do Ano Judicial 2014 - Discurso do Presidente (29 de janeiro de 2014) 

 Abertura do Ano Judicial 2015 -Discurso do Presidente (1 julho 2016) 

2 

Eventos/Colóquios 

 

 

 

António Henriques Gaspar 

 XV Congresso Nacional de Direito do Trabalho (18 de novembro de 2011) 

 40º aniversário do Tribunal da Relação de Évora - Discurso do Presidente (31 

outubro 2013)  

 Intervenção do Presidente do STJ na sessão de encerramento do VIII Congresso 

do Centro de Arbitragem Comercial (11 de Julho de 2014) 

 Discurso proferido pelo Presidente do STJ na sessão de abertura do IX Encontro 

do CSM (23 de setembro de 2014) 

 Intervenção na Sessão de Abertura do X Congresso dos Juízes Portugueses (2 

outubro 2014) 

 Intervenção na Conferência “O Conselho Superior da Magistratura e o Conselho 

Nacional de Justiça: as experiências comparadas de Portugal e Brasil na 

organização das magistraturas” (4 de novembro de 2014)  

 Intervenção do Presidente do STJ no X Encontro Anual do Conselho Superior da 

Magistratura (6 de Novembro de 2015) 

 VII Colóquio Sobre o Direito do Trabalho (01 julho 2016) 

Joaquim Manuel Cabral e 

Pereira da Silva 

 Colóquio "Judicatura: Acesso e progressão na carreira" (19 de Fevereiro de 2010) 

9 

Fonte: Conceção própria. 
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Apêndice M 

Análise das notícias dos websites do Supremo Tribunal e Tribunal de 

Contas por Assunto 

 

 Notícias  

 
 

 
 

Assunto Supremo Tribunal de Justiça Tribunal de Contas  

Morte  “Falecimento do Juiz 
Conselheiro Joaquim de 
Carvalho” (9 de novembro 
de 2016) 

 

 1 0 1 

 
 

Posse 

 Juízes Conselheiros tomam 
posse no STJ (31 de março 
de 2016) 

 Posse Juiz Conselheiro Dr. 
Fernando Nunes Ribeiro 
(28 de outubro de 2016) 

 
 

 Novo Presidente do 
Tribunal de Contas (3 
de outubro de 2016) 

 Plenário Geral do TC 
elegeu  
Vice-Presidente (18 de 
outubro de 2016) 

 
  
  

 

 2 2 4 

 
 
 
 
 

Visitas 

 Visita de alunos de Direito 
da Universidade de Leiden, 
Holanda (21 de janeiro de 
2016)  

 Supremo Tribunal de 
Justiça recebe estudantes 
de Direito Luso-brasileiros 
(3 de junho de 2016)  

 Grupo de Juízes 
estrangeiros visita Supremo 
Tribunal de justiça (27 de 
setembro de 2016)  

 Supremo Tribunal de 
Justiça recebe delegação 
da Região Administrativa 
Especial de Macau (11 de 
novembro de 2016) 

 Estudantes de Coimbra 
visitam Supremo Tribunal 
de Justiça (24 novembro 
2016) 

 O Presidente do TC do 
Estado Minas Gerais 
visita o TC (15 de 
Janeiro de 2015) 

 Presidente do TC nos 
Açores (18 de janeiro 
de 2016)  

 Embaixador do 
Azerbaijão visita TC (10 
de Março de 2016) 

  Ministro Xanana 
Gusmão visita Tribunal 
de Contas (25 de Maio 
de 2016) 

 Tribunais de Contas do 
Brasil  
visitam TC (16 de Maio 
de 2016) 

 
  

 

 5 5 10 
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Eventos/ 
Colóquios 

 Comemorações do 50.º 

Aniversário do Código 

Civil (22 de fevereiro de 

2016) 

 Presidente do STJ 

participa na XVIII Cumbre 

Judicial Iberoamericana 

(14 de abril)  

 Presidente da República 

abre Reunião dos 

Conselhos Superiores de 

Justiça da CPLP no 

Supremo Tribunal de 

Justiça (26 de abril de 

2016) 

 Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça 

enaltece "Livro-Símbolo" 

na abertura das 

comemorações dos 50 

anos do Código Civil (12 

de maio de 2016)  

 I Encontro Hispano-Luso 

de Tribunais Supremos (6 

de abril de 2016) 

 Supremos Tribunais de 

Portugal e Angola 

assinam protocolo de 

cooperação (27 de abril) 

 VIII Colóquio Sobre o 

Direito do Trabalho 2016 

(5 de julho de 2016) 

 Sessão Solene de 

Abertura do Ano Judicial 

de 2016 (24 agosto 2016) 

 Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça 

participa em debate 

nacional sobre desafios da 

justiça portuguesa (20 de 

outubro de 2016) 

 Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça de 

Portugal participa em 

encontro da Rede de 

Presidentes de Supremos 

Tribunais de Justiça (28 

de outubro de 2016) 

 Colóquio sobre o Código 

Civil (28 outubro 2016) 

 
 

 II Seminário Ibero-
Americano sobre Direito 
e Controlo da Finanças 
Públicas (20 de Maio de 
2016) 

 Comité de contacto dos 
presidentes do TC da 
União Europeia (20-21 
de outubro de 2016) 

 
 

 

 11 2 13 
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Declarações/ 
Pareceres 

 Presidente do Supremo 
Tribunal de Justiça 
apresenta cumprimentos de 
Ano Novo ao Presidente da 
República (25 de janeiro de 
2016) 

 Situação na Turquia - 
Declaração da Rede de 
Presidentes dos Supremos 
Tribunais de Justiça da UE 
(27 de julho de 2016) 

 Apresentação do 
Parecer sobre a CGE 
(19 de Janeiro de 2016)  

 Parecer sobre a Conta 
da Assembleia 
Legislativa da Madeira 
(15 de Março de 2016) 

 Parecer sobre a Conta 
da Assembleia da 
República (5 de julho de 
2016) 

 
  

 

 2 3 5 

Fonte: Conceção própria. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Tabela 1: versão mais completa das Técnicas de recolha e de análise de dados, utilidade, 

vantagens e desvantagens e período de aplicação 

 

Técnica de 

investigação 

Utilidade para a 

investigação e 

objetivos que 

cumpre 

 

Vantagens da 

técnica 

 

Desvantagens da 

técnica 

 

Período de aplicação 

da técnica 

Técnicas de recolha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 

Bibliográfica 

“Conhecer e analisar 

as principais 

contribuições teóricas 

existentes sobre um 

determinado tema ou 

problema, tornando-se 

instrumento 

indispensável a 

qualquer tipo de 

pesquisa.” (Köche, 

1997, p. 122). Uma 

das fontes mais 

importantes de 

pesquisa e constitui 

etapa prévia a ser 

feita, 

independentemente 

do problema em 

questão (Fernandes & 

Gomes, 2003, p. 13) 

Contacto direto 

entre o pesquisador 

e tudo o que foi dito, 

escrito ou filmado 

sobre determinado 

assunto (Lakatos & 

Marconi,1996, p. 66) 

Muitas vezes são 

encontrados dados 

equivocados, ou 

processados 

erroneamente (Carvalho, 

Cordeiro, Martins & 

Sartorato, 2004) 

 

 

 

Setembro de 2016 a 

Junho de 2017 
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Entrevista 

O instrumento, por 

excelência, da 

investigação social. 

Obtenção de 

informações acerca 

do que os 

entrevistados “sabem, 

creem, esperam, 

sentem ou desejam, 

pretendem fazer, 

fazem ou fizeram”, 

bem como acerca das 

suas explicações ou 

razões a respeito das 

coisas (Selltiz e 

outros, 1967, p. 273) 

 

1.Possibilita a 

obtenção de dados 

referentes aos mais 

diversos aspetos da 

vida social; 

2. Muito eficiente 

para a obtenção de 

dados em 

profundidade acerca 

do comportamento 

humano; 

3.Os dados obtidos 

são suscetíveis de 

classificação e de 

quantificação; 

4.Possibilita captar a 

expressão corporal 

do entrevistado, 

bem como a 

tonalidade de voz e 

ênfase nas 

respostas 

(Gil, 2010, p. 110). 

1.A inadequada 

compreensão do 

significado das 

perguntas; 

2.O fornecimento de 

respostas falsas, 

determinadas por razões 

conscientes ou 

inconscientes; 

3.A influência exercida 

pelo aspeto pessoal do 

entrevistador sobre o 

entrevistado; 

4.A influência das 

opiniões pessoais do 

entrevistador sobre as 

respostas do 

entrevistado 

(Gil, 2010, p. 111). 

 

 

 

 

 

 

Setembro a Dezembro 

de 2016 

 

 

Técnicas de análise 

 

 

 

 

 

 

Análise de 

Conteúdo 

Conjunto de técnicas 

de análise de 

comunicações cujo 

objetivo é 

“compreender 

criticamente o sentido 

das comunicações, o 

seu conteúdo 

manifesto ou latente e 

os significados 

explícitos ou ocultos” 

(Chizzotti, 2006, p. 98) 

1.”Rreduz a 

complexidade de 

uma coleção de 

textos” (Bauer & 

Gaskell, 2008, p. 

191). 

2.Pode servir de 

auxiliar em 

pesquisas mais 

complexas, fazendo 

parte de uma visão 

mais ampla, como 

no caso do método 

dialético  (Triviños, 

1987) 

1.Carrega um ideário de 

metodologia quantitativa, 

logo, a categorização 

própria do método pode 

obscurecer a visão dos 

conteúdos, impedindo o 

alcance de aspetos mais 

profundos do texto (Flick, 

2009, p. 294). 

2. O pesquisador não é 

neutro (Thompson, 1995, 

p. 409). 

 

 

 

Versão exploratória: 

Dezembro de 2016. 

Fevereiro a Maio de 

2017 

 

 

Análise 

Semiológica 

A análise semiológica 

é “a procura da 

identificação e 

interpretação direta” 

das mensagens 

Permite-nos 
compreender o 
efeito que tudo isto 
exerce no processo 
de transmissão de 
uma mensagem 
(Cunha, 2008, pp. 1-

Corre o risco de reduzir-

se a uma nova 

metafísica totalizante do 

signo 

" (Salomão, 1993, p. 146) 
 

Versão exploratória: 

Dezembro de 2016. 

Fevereiro a Maio de 

2017 
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emitidas por uma 

marca ou entidade 

(Lévy, Dionisio & 

Rodrigues, 1992, p. 

97).  

2). Procura desvelar 
sentidos implícitos 
 (Belim, 2016, p. 69), 
o dito "mergulho em 
profundidade" 

. 

Fonte: Conceção própria. 
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Anexo B 

Tabela 2. Identificação do entrevistado, pertinência da sua escolha, entidade a que está 

associado e data da entrevista 

Nome do 

entrevistado 

Justificação da sua 

escolha 

Entidade a que está 

associado 

Data da realização da 

entrevista 

Carlos Pinto de 

Abreu 

Especialista na área do 

Direito 

Carlos Pinto de Abreu 

Advogados RL 

11 de novembro de 

2016 

Paulo Guerra  Experiência na área 

judicial 

Tribunal da Relação e 

CEJ 

14 de novembro de 

2016  

Rui Pereira Experiência no tema: 

Media-Justiça. Ex-ministro 

da Administração Interna 

nos XVII e XVIII Governos 

Constitucionais. 

Ministério da 

Administração Interna 

21 de novembro de 

2016 

Marta Leite 

Ferreira 

Especialista na área do 

Jornalismo 

Observador 12 de dezembro de 

2016 

Alberto Arons de 

Carvalho 

Experiência na área da 

comunicação 

social/jornalismo e 

membro da ERC. Ex-vice-

presidente da ERC e ex-

secretariado do Estado da 

Comunicação Social. 

ERC 13 de dezembro de 

2016 

Fonte: Conceção própria. 
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Anexo C 

Tabela 5. Grelha de análise a conteúdo temático de imagens 

 

Fonte: Adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Conteúdo Informacional Dimensão 
Expressiva 

 Sobre Temática 

Categoria Genérico Específico   
 

 

O quê?   

Onde?   

Quando?  

Como?  
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Anexo D 

Análise temática de imagens dos websites dos órgãos de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Conteúdo Informacional Dimensão 
Expressiva 

 Sobre Temática 

Categoria Genérico Específico Salão 
Nobre do 
Supremo 

Tribunal de 
Justiça 

 
Tribunais 
Justiça 

Fotografia 

O quê? Sala Salão nobre 

Onde? Edifício Supremo 
Tribunal de 

Justiça 

Quando? Dia 

Como? De forma imponente 

Figura 5: Salão Nobre do Supremo Tribunal de Justiça 

Fonte: http://www.stj.pt/ 
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Conteúdo Informacional Dimensão 
Expressiva 

 Sobre Temática 

Categoria Genérico Específico Edifício Novo 
do Tribunal 
Constitucional 
em Lisboa 

Tribunais 
Justiça 

Fotografia 

O quê? Edifício Edifício Novo 
do Tribunal 

Constitucional 

Onde?  Lisboa 

Quando? Dia 

Como? Modernizado 

Figura 6: Edifício Novo do Tribunal Constitucional em Lisboa 

Fonte: http://www.tribunalconstitucional.pt/ 
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Conteúdo Informacional Dimensão 
Expressiva 

 Sobre Temática 

Categoria Genérico Específico Participação 
de uma 
delegação 
do Tribunal 
de Contas 
no XXII 
Congresso 
da INTOSAI 
em Abu 
Dhabi 

Evento 
Justiça 

Fotografia 

O quê? Dois homens a 
cumprimentarem-

se 

Presidente do 
Tribunal de 
Contas Vítor 

Caldeira 
cumprimentando 
um participante 

Onde? Sala Sala de 
Congressos em 

Abu Dhabi 

Quando?  11 de dezembro 
de 2016 

Como? Cordialmente 

Figura 7: Participação de Delegação do Tribunal de Contas em Congresso no Dubai 

Fonte: http://www.tcontas.pt/ 
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Apêndice N  

Tabela 6. para o Estado da Arte 

 
 
 
 

Conteúdo Informacional Dimensão 
Expressiva 

 Sobre Temática 

Categoria Genérico Específico Livros já 
antigos que 
contêm a 

Legislação 
Portuguesa 

 
Legislação 

Leis 
Justiça 

Fotografia 

O quê? Fila de livros Livros antigos 
sobre a 

Legislação 
Portuguesa 

Onde?    

Quando?   

Como? Ar antigo 

Figura 8: Livros antigos com a Legislação Portuguesa 

Fonte: http://www.ministeriopublico.pt/ 
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Referência 
bibliográfica  
 

Objeto de estudo Objetivos Opções 
metodológicas (tipo 
de métodos e 
técnicas de recolha 
e de análise) 

Abordagens 
teóricas 
usadas 

Resultados Lacunas de 
investigação / 
Oportunidades a 
explorar 

Observaçõ
es 

Castelo dos 
Reis, L. P. 
(2015). A 
relevância da 
comunicação 
estratégica 
institucional 
para a 
necessária e 
urgente 
compreensão 
da Justiça 
(Dissertação 
de Mestrado), 
Faculdade de 
Ciências 
Sociais e 
Humanas da 
Universidade 
Nova de 
Lisboa. 12-143 
 

O campo da 
Comunicação 
Estratégica 
Institucional para 
a melhor 
compreensão da 
Justiça 

Ponderar a 
importância de 
um plano 
estratégico de 
comunicação 
para o sistema 
judiciário 

Metodologia 
qualitativa para 
pré-diagnóstico: 
entrevistas 
individuais, 
presença em 
conferências, 
congressos e 
colóquios como 
formulação do 
focus group, 
entendimento do 
discurso e forma de 
pensamento da 
Justiça, com vista à 
elaboração de um 
pré-diagnóstico;  
Metodologia 
quantitativa para 
recolha e análise 
de dados: 
questionário 
estruturado.  

Teoria dos 
Sistemas, de 
Luhmann 

- A planificação da 
comunicação para o 
sistema de Justiça é 
fundamental para os 
órgãos de gestão e é 
considerado o novo 
modelo de 
desenvolvimento. 
- A grande maioria 
dos respondentes 
não concorda que 
uma maior exposição 
da Justiça ante a 
Comunicação Social 
seja geradora de 
maiores 
vulnerabilidades para 
a instituição. 
- A investigação 
jornalística é 
coabitável com a 
investigação judicial.  
- É necessária a 
simplificação do 
discurso dogmático 
que, ao longo dos 
anos, vem sendo 
ultrapassado, 
atualizado com 
modelos 
aproximativos, mas 
sem perder ou deixar 
de cumprir a sua 

Não desenha um 
Plano Estratégico de 
Comunicação para a 
Justiça concreto, faz 
apenas uma proposta 

Artigo que 
mais se 
aproxima 
ao meu 
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estrutura formal e 
verdade jurisdicional. 
- É importante a 
formação contínua 
dos profissionais no 
domínio das 
tecnologias de 
informação. 
- É precisa uma 
planificação 
institucional da 
comunicação. 
- É precisa uma 
plataforma de 
cooperação entre os 
tribunais e a 
comunicação social. 
- Deve haver um 
porta-voz para os 
tribunais e deve ser 
um assessor. 
 

Comunicar a 
Justiça: 
Retórica e 
argumentação 
(2013). Lisboa: 
Centro de 
Estudos 
Judiciários. 

A relação entre 
os tribunais e a 
comunicação 
social; a 
incompreensibilid
ade da Justiça e  
a forma como a 
Justiça comunica 

Compreender 
a forma como 
a Justiça 
(tribunais e 
Ministério 
Público) 
comunicam e 
quais as 
lacunas nessa 
comunicação 

Pesquisa 
bibliográfica 

(sem 
informação) 

 Não explicita quais os 
instrumentos que a 
Justiça utiliza para 
comunicar 

Trata-se 
de um 
Ebook que 
reúne 
textos e 
comunicaç
ões de 
duas 
ações de 
formação 

Johnston, J., & 
McGovern, A. 
(2013). 

Comparação 
entre os tribunais 
e a polícia na 

Compreender 
quais as 
maiores 

Case study: 
Polícia: métodos 
qualitativos- 

Habermas: 
esquemas de 
ação 

- A Polícia é, das 
duas, a instituição 

Apresenta a 
comunicação 
mediática dos 
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Communicatin
g justice: A 
comparison of 
courts and 
police use of 
contemporary 
media. 
International 
journal of 
communication
, 7, 21.  

forma como 
fazem a sua 
comunicação 
mediática, na 
Austrália 

diferenças a 
nível de 
desenvolvimen
to, motivações 
e objetivos 
entre os 
tribunais e a 
polícia na sua 
comunicação 
mediática 

entrevistas 
presenciais 
 
Tribunais: métodos 
qualitativos- 
entrevistas 
presenciais e por 
telefone  

comunicativa e 
estratégica 
(1998) 

mais visível a nível 
mediático. 
- Há mais 
conhecimento sobre a 
relação polícia-media 
do que tribunais-
media. 
- A polícia tem um 
maior controlo sobre 
a sua própria agenda 
mediática do que os 
tribunais. 
- Os tribunais têm 
uma linguagem muito 
mais formalizada e 
que inibe a 
compreensão do 
público. 
- Os tribunais são 
utilizadores muito 
menos ativos das 
redes sociais do que 
a polícia 

tribunais Australianos 
(pretende-se o caso 
português)  

Price, M., & 
Stremlau, N. 
(2012). Media 
and 
transitional 
justice: Toward 
a systematic 
approach. 
International 
Journal of 
Communicatio
n, 6, 23.  

Abordagem à 
lacuna na 
literatura sobre 
justiça 
transicional, ao 
explorar o papel 
dos media nos 
processos da 
justiça de 
transição 

- Preencher a 
lacuna na 
literatura 
relativa à 
justiça de 
transição, ao 
provar a 
relevância do 
papel dos 
media nos 
processos 
desse tipo de 

Pesquisa 
bibliográfica 
Análise documental 

Teoria 
construtivista 
de formação 
de identidade  

- Os media têm a 
capacidade de 
aumentar ou de 
minimizar o impacto 
de símbolos 
prejudiciais nas 
relações sociais. 
- Os media encorajam 
a aceitação de certas 
narrativas que fazem 
parte dos esforços na 
justiça de transição. 

Refere algumas 
estratégias de 
comunicação 
utilizadas por órgãos 
judiciais, mas só em 
contexto de países 
em conflito e em 
transição (antiga 
Jugoslávia, Ruanda, 
etc.) 
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justiça 
(transicional) 
- Analisar o 
ambiente em 
que ocorre 
uma 
intervenção 
mediática e 
um processo 
de justiça 
transicional 
- Compreender 
de que forma a 
informação se 
expande e as 
formas como 
os atores-
chave usam a 
comunicação 
para competir 
pela 
“fidelidade” no 
mercado 
- Aferir quais 
os 
instrumentos 
utilizados 
pelos media 
durante os 
processos de 
justiça de 
transição 

- Na Jugoslávia, os 
media promoveram a 
violência e, 
consequentemente, 
tornaram-se um 
instrumento para os 
atores da justiça 
transicional. 
- A lei é utilizada 
como um instrumento 
para os esforços da 
justiça transicional em 
países onde o 
sistema de justiça é 
fraco e se pretende 
unir as comunidades. 
- O uso da força para 
promover a justiça 
por vezes funciona. 
- Os subsídios, 
enquanto instrumento 
da justiça transicional, 
ajudaram países 
como a Bósnia 
criação de 
programas/publicaçõe
s mediáticas 
independentes, etc.). 
- O último instrumento 
é a negociação, muito 
importante na 
resolução de 
conflitos. As “rádios 
da paz” são exemplos 
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de promotores de 
negociação. 

Parmentier, S., 
& Vervaeke, G. 
(2011). In 
criminal justice 
we trust? A 
decade of 
public opinion 
research in 
Belgium. 
European 
journal of 
criminology, 
8(4), 286-302. 
 

O nível de 
confiança do 
público no 
sistema judicial 
belga 

Analisar qual a 
confiança que 
o público belga 
deposita no 
seu sistema de 
justiça 
 

Métodos 
quantitativos: 
análise de três 
sondagens 
(Barómetros da 
Justiça); 
Métodos 
qualitativos 

Sem 
informação 

- A maioria dos 
países europeus 
demonstra uma 
opinião pública crítica 
quanto ao seu 
sistema de justiça. 
- Em 2008, a Bélgica 
ocupou o 10.º lugar 
quanto à sua 
confiança no sistema 
judicial. 
- O público 
demonstrou ter mais 
confiança nas 
capacidades 
profissionais dos 
advogados e dos 
procuradores do que 
nas dos juízes. 

Estuda o nível de 
confiança que a 
sociedade belga tem 
em relação ao seu 
sistema de justiça, 
mas não explica a 
forma como os órgãos 
de Justiça comunicam 
com os 
media/cidadãos. 
Pretende-se, para 
além disso, o caso 
português. 

 

Araújo, B. B. D. 
(2013). Justiça, 
media e 
espaço 
público: A 
cobertura 
jornalística do 
julgamento do 
mensalão em 
Veja e Época.  
 

A relação dos 
campos da 
Justiça e dos 
media, no espaço 
público 
comunicacional 
contemporâneo, 
a partir da análise 
da cobertura 
jornalística de 
duas publicações 
da imprensa 
brasileira de 
referência.  

- Desenvolver 
uma discussão 
acerca da 
ação dos 
media na 
mediatização 
do 
acontecimento 
- Refletir sobre 
as 
complexidades 
que envolvem 
a coabitação 
dos campos 

Pesquisa 
Bibliográfica; 
Análise de 
conteúdo de 175 
peças jornalísticas 
e a fotografias, 
layouts e outros 
elementos 
paratextuais; 
Método qualitativo: 
Análise Crítica do 
Discurso e Análise 
semiótica 

- Teoria do 
gatekeeper 
- Paradigma 
do 
newsmaking 
- Fenómeno 
do 
infotainment 
- Conceitos da 
teoria social 
contemporâne
a – ideologia, 
de Louis 
Althusser, e 

- Hoje em dia, os 
órgãos de 
administração da 
Justiça e os assuntos 
de ordem jurídica não 
despertam “grande” 
interesse dos media 
são inesgotáveis 
fontes de notícias  
- Os media fazem uso 
de um “gigantesco” 
poder simbólico para 
apresentar, ao 
público, 

Não identifica quais 
as estratégias de 
comunicação que os 
órgãos de justiça (ex.: 
tribunais) utilizam 
para comunicar com 
os media e o público 
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Case study: 
julgamento do 
mensalão 

da Justiça e 
dos media, no 
interior de 
sociedades 
altamente 
mediatizadas 
- Compreender 
as funções 
simbólicas do 
julgamento 
como prática 
ritualizada 
- Desenvolver 
uma análise 
da cobertura 
jornalística do 
julgamento do 
mensalão, 
realizada pelas 
revistas Veja e 
Época 
- Identificar os 
traços 
comportament
ais nucleares 
da 
performance 
mediática de 
ambos os 
títulos face ao 
julgamento 
- Estudar a 
construção 
discursiva da 
imagem de 

Método 
quantitativo: 
análise estatística 

hegemonia, de 
Antonio 
Gramsci 

interpretações 
próprias sobre casos 
que estão sob o crivo 
do sistema judicial. 
- O julgamento 
recebeu um 
tratamento “bastante” 
diferenciado em 
relação aos demais 
acontecimentos, que 
ocorreram naquele 
intervalo temporal – 
hipermediatização. 
- Os media tendem a 
operacionalizar, 
deliberadamente, um 
trabalho de 
humanização da 
figura do juiz. 
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juízes e réus, 
envolvidos no 
ritual judiciário. 

Boda, Z., & 
Szabó, G. 
(2011). The 
media and 
attitudes 
towards crime 
and the justice 
system: A 
qualitative 
approach. 
European 
journal of 
criminology, 
8(4), 329-342. 
 

Os media e as 
atitudes do 
público 
relativamente a 
tópicos criminais 
e ao sistema 
judicial 

- Explicar a 
formação da 
opinião pública 
e o papel dos 
media  acerca 
dos tópicos 
criminais e do 
sistema 
judicial  
- Compreender 
como e 
quantas 
pessoas 
dependem dos 
media para 
interpretar 
assuntos 
criminais e 
para avaliar as 
instituições da 
Justiça 

Métodos 
qualitativos: focus 
group  

Modelo dos 
dois tempos 
de Paul 
Lazarsfeld 
(Katz e 
Lazarsfeld, 
1955) e de 
Zaller (1992): 
Modelo sobre 
a formação da 
opinião pública 
de John Zaller 
(1992) – 
Construtivismo 
social; 
- Teoria da 
cultivação de 
George 
Gerbner 

- Os participantes 
demonstraram pouca 
confiança nos mass 
media. 
- Os participantes 
tinham pouco 
conhecimento sobre o 
sistema de justiça 
criminal: 
desconheciam as 
funções dos 
procuradores e dos 
juízes. 
- Houve um consenso 
predominante sobre o 
a ineficácia do 
sistema judicial 
criminal. 
- Os participantes 
criticaram a polícia 
por usar linguagem 
“demasiadamente” 
burocrática e por 
serem 
desrespeitosos. 
- Os participantes 
referiram que os 
media são 
manipuladores, mas 
referiram ser imunes 
a essa manipulação. 
 

Não refere qual o 
plano de 
comunicação utilizado 
pelos órgãos de 
Justiça na Hungria 
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Burnham, A. 
(2007). 
Communicatio
ns strategies 
by advocacy 
groups, law 
enforcement, 
and journalists 
about sex 
trafficking: 
impacts of 
agenda 
building, 
agenda setting, 
and framing 
(Doctoral 
dissertation), 
Colorado State 
University. 
Libraries, 
Colorado. 
 

A forma como os 
grupos de defesa, 
os agentes da lei 
e os jornalistas 
desenvolvem 
mensagens sobre 
o tráfico sexual, 
usando o 
“agenda building”, 
o “agenda-
setting” e o 
“framing”, em 
Raleigh, Denver e 
Atlanta 

- Estudar as 
diferentes 
abordagens de 
comunicação 
por parte 
destes três 
grupos, para 
desenvolver e 
disseminar 
mensagens 
sobre o tráfico 
sexual 
- Compreender 
como é 
discutido este 
tópico entre os 
três  
- Examinar a 
forma como 
fatores 
políticos, 
económicos e 
socioculturais  
influenciam o 
“framing” da 
mensagem 
- Propor 
soluções que 
facilitem a 
eficiência 
nessas 
mensagens 
contra o tráfico 
sexual 

Método qualitativo: 
15 entrevistas 
semi-estruturadas 
em profundidade 

Conceitos de 
framing de 
Robert Entman 
(1993), 
agenda 
building de 
Roger Cobb e 
Charles Elder 
(1971)  e 
agenda-setting 
de  Walter 
Lippmann 
(1922) 

- Os grupos de 
defesa focam a sua 
atenção em alertar 
para a problemática 
do tráfico sexual. 
- Os agentes da lei 
focam-se em chamar 
a atenção para os 
aspetos criminais do 
tráfico. 
. Os jornalistas dão 
ênfase a este 
problema para melhor 
informar os leitores. 
- O processo de 
agenda-setting tem 
de ser revisto devido 
ao surgimento da 
Internet e dos social 
media. 

As estratégias de 
comunicação neste 
artigo são 
especificamente 
direcionadas para a 
problemática do 
tráfico sexual. 
Demasiadamente 
específico. Trata o 
caso americano e não 
português.  
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Polónia, D. M. 
B. (2015). A 
necessária 
implicação das 
fontes na 
produção da 
verdade 
jornalística e 
na concreta 
realização da 
Justiça 
(Doctoral 
dissertation).  

O papel 
desenvolvido 
pelas fontes 
na investigação ju
diciária e na 
investigação 
jornalística 

- Descodificar 
a importância 
e as 
diferenças 
entre as fontes 
de 
comunicação e 
as de 
investigação 
judiciária 
- Identificar os 
cuidados 
necessários no 
relacionament
o com as 
fontes de 
informação 
- Entender 
como é que 
estas 
contribuem 
para a verdade 
jornalística e 
para a 
realização da 
Justiça 
 

Métodos 
qualitativos: 
Entrevista  
Pesquisa 
Bibliográfica 
Análise qualitativa 
e quantitativa a 
conteúdos 
jornalísticos do 
Correio da Manhã 
e Público 

 - A inexistência das 
fontes de informação 
poderia levar à morte 
da investigação 
judiciária e 
jornalística.  
- A pluralidade de 
fontes é crucial para a 
verdade jornalística e 
para a realização da 
Justiça. 
- Os tribunais têm um 
nível de exigência 
quanto às suas fontes 
muito maior do que 
as redações de 
jornais. 
- Um entendimento e 
colaboração entre 
magistrados e 
jornalistas pode 
contribuir para a 
credibilização da 
Justiça e do 
jornalismo judiciário.   

Não é explícito quanto 
à estratégia de 
comunicação dos 
órgãos judiciais para 
com os media e 
público 

 

Simões, R. B., 
Camponez, C., 
& Peixinho, A. 
T. (Org.) (2013), 
Justiça e 
comunicação: 
O diálogo 
(im)possível. 

Diagnóstico das 
relações entre os 
media e os 
tribunais e os 
diferentes 
agentes que 
ocupam este 
centro 

Debater a 
crise das 
instituições 
com poder 
legitimado 
 

Pesquisa 
bibliográfica 
Análise de 
conteúdo (texto, 
linguagem e 
discurso) 

Cidadania 
Teoria da 
diferença 
Modelo 
deliberativo de 
democracia 
Conceção 
pluralista das 

Não tem o capítulo de 
resultados disponível 
online.  

Não apresenta a 
estratégia de 
comunicação utilizada 
pela Justiça para com 
os media e público 
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Coimbra: Ed. 
Imprensa da 
Universidade 
de Coimbra. 

dinâmicas 
mediáticas  
Visão neo-
marxista das 
dinâmicas 
mediáticas  

Fidalgo, J., & 
Oliveira, M. 
(2005). Da 
justiça dos 
tribunais à 
barra da 
opinião 
pública: As 
relações entre 
a Justiça e a 
Comunicação 
Social. 
 

Estudo sobre a 
reconfiguração do 
campo da 
comunicação e 
dos media em 
Portugal 
 

- Compreender 
a problemática 
da dualidade 
de relação 
entre a justiça 
e os media 
- Analisar o 
segredo de 
justiça  
versus acesso 
à informação  
- Perceber o 
dever do sigilo 
profissional 
versus o dever 
de 
colaboração 
com a justiça  
- Contrapor o 
tempo 
mediático 
versus o 
tempo da 
justiça 
- Aferir como é 
a 
transparência 
da justiça 
versus o 

Pesquisa 
bibliográfica 

Accountability - O segredo de justiça 
só pode vincular os 
jornalistas se isso não 
implicar uma 
limitação da liberdade 
de informação. 
- O jornalista 
confronta-se com a 
necessidade de optar 
por um “bem maior”, 
mesmo que isso 
implique o risco de 
uma condenação 
judicial. 
- Os tempos da 
Justiça e da 
comunicação social 
são impossíveis de 
coincidir. 
- O corpo noticiário 
admite o processo 
público, mas não na 
praça pública. 
- A desconfiança de 
algumas instituições 
judiciais face aos 
jornalistas propicia a 
procura de fontes de 

Não apresenta a 
comunicação 
estratégica utilizada 
pela Justiça 
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Fonte: Conceção própria. 

condicionamen
to mediático  
- Contrastar a 
Investigação 
jornalística  
versus a 
investigação 
policial  
- Compreender 
o 
funcionamento 
da Justiça do 
tribunal  
versus justiça 
‘popular’  
- Contrastar o 
interesse 
público  
versus a 
reserva da 
vida privada  
- Compreender 
a 
Accountability 
e (auto) 
regulação 
versus a 
impunidade e 
competição  
 
 
 
 
 

informação não 
oficiais. 
- Os media sentem-se 
tentados a 
transfigurar a Justiça 
e a duplicá-la no 
espaço público. 
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