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

numa 
«sociedade moderna de comunicação e informação» 

 
 
É muito difícil, mas possível, a compatibilização entre a liberdade de imprensa e de 
expressão e os seus limites ou fronteiras, designadamente os que respeitam à 
inviolabilidade da imagem devida, da privacidade e da dignidade de cada um. 
 
Mas, antes de tudo o mais, é necessário: 

• Alertar para os riscos e perigos da mediatização 
exacerbada. 

• Sublinhar o permanente respeito pela dignidade da 
pessoa humana, do homem concreto.  

• Aceitar que há várias verdades e vários métodos de 
investigação, várias perspectivas do real e várias 
linguagens distintas.  

• Promover um conhecimento mútuo dos sectores da justiça 
e da comunicação social.  

• Familiarizar os participantes para os conceitos, práticas, 
princípios éticos e registos específicos.  

• Contribuir para uma aproximação dos profissionais de 
ambos os domínios, diluindo preconceitos, 
desconfianças e antagonismos.  

• Implementar, porque não, propostas de circuitos 
normalizados de articulação.  

• Contribuir para melhorar a imagem da justiça e  
• Garantir a profundidade, a imparcialidade e a 

objectividade do jornalismo. Sempre com liberdade. 
Também sempre com responsabilidade.  

 
A tentativa de democratização da justiça e a até alguma jurisdicionalização do 
jornalismo não são em si um perigo mas um alvo a atingir.  
 
Uma sociedade mais informada, culta e plural; mais verdadeira, transparente e 
tolerante; uma sociedade equitativa e justa pressupõem uma ampla liberdade – e 
sentido de responsabilidade – da imprensa e uma grande compreensão e esforço de 
colaboração da máquina judiciária e seus agentes na tarefa de dar a conhecer, sem 
manipulações, os factos e os valores vigentes em determinado momento histórico. 
Que – factos e valores - são diversos consoante a qualidade do observador. Ou do 
que se pretende registar ou sublinhar.  
 
Há, por isso, que estabelecer pontes entre linguagens e discursos diversos, 
finalidades muitas vezes díspares; para que as relações entre estes dois mundos 
não sejam algumas de defesa ou desconfiança, outras de temor ou de 
afrontamento, ou quase sempre conflituais, mas sim relações profícuas no sentido 
do “aumento gradual e efectivo de uma cidadania mais informada e reivindicativa”.  



 
Porque é de exigência ética, profundidade e rigor que se fará o futuro. E é de 
exigência ética, profundidade e rigor que se falará de seguida. Exigência ética, 
profundidade e rigor que se impõem a todos, sejam eles profissionais do foro ou 
jornalistas. 
 
Foi dito que “estas duas instituições possuem traços característicos e lógicas de 
funcionamento diferentes e opostos”. Mas ambas se querem dignas de confiança.  
 
Que, por exemplo, “ o jornalismo vive e actua em ciclos temporais mais voláteis e 
curtos, enquanto que a justiça necessita de tempo para amadurecer e desenvolver a 
sua acção”. O que muitas vezes não é compaginável nos respectivos discursos.  
 
Que nem sempre se cultiva “o discernimento entre a reserva pessoal e a visibilidade 
social”. O que permite manipulações várias.  
 
Que a mediatização é redutora da realidade e não passa do superficial, trivial ou 
banal. E que a simplicidade e compreensibilidade andam arredadas dos Tribunais.  
 
A generalização e velocidade de reacção dos media não se dá bem com o 
tratamento ponderado e casuístico dos processos pendentes nos Tribunais. Etc., 
etc., etc…  
 
Os media queixam-se do autismo, do mutismo, da lentidão, do isolamento e da 
secretização.  
 
Os agentes judiciários temem a incompreensão, a abertura, os flashes e os 
holofotes, a chicana, a intrusão, a mera crítica e, não poucas vezes, a exposição 
pública das suas fragilidades.  
 
Todos cometem excessos. E omissões várias. Que minam as “relações de confiança 
mútua”. Que não existem. Que nunca foram estabelecidas. Ou que nunca são 
assumidas clara e publicamente. Mas que são essenciais.  
 
Para que não se criem mais vítimas! Ou para que não se procurem bodes 
expiatórios!!! 
 
Ninguém sai incólume. Quer com o silêncio da justiça. Quer com o espectáculo do 
judiciário. Porque a mensagem da justiça não passa. E porque da justiça na notícia 
ninguém alcança.  
 
É por tudo isto que – e muito bem – já foi dito que “ a justiça e a comunicação social 
estão «obrigadas» a entenderem-se por meio de métodos sérios, honestos e rigorosos”.  
 
E isso é imperativo de consciência e obrigação de cidadania.  
 
Até porque, por um lado, é “essencial...a divulgação das questões judiciárias”, e, por 
outro, “ em democracia todos os poderes devem ser escrutinados pelo cidadão”.  
 



E não esqueçamos que “os Tribunais administram a justiça em nome do povo”. O 
que implica a prestação regular de contas.  
 
E esta prestação de contas exige o direito à informação. Livre, fidedigna, isenta, 
completa, rigorosa e profunda. 
 
Ora, só é possível garantir a “dignidade da pessoa humana” e um “aprofundamento 
da democracia participativa” com uma ampla, mas credível, rigorosa e responsável, 
liberdade de circulação de informação e com uma efectiva, mas legítima, cuidadosa 
e fundamentada, liberdade de expressão e de imprensa.  
 
E uma das fontes de informação mais importante é precisamente o mundo 
judiciário. Mas não é a única. Nem aí está toda a verdade.  
 
É nos tribunais que se cristalizam as mais importantes tensões e os mais complexos 
conflitos que afligem singularmente cada pessoa e colectivamente a comunidade.  
 
É aí que se entrechocam os poderes mais absolutos do Estado e as fragilidades ou 
do cidadão consumidor dos serviços da justiça ou do visado pela máquina 
judiciária. Seja autor seja réu. Seja arguido ou seja vítima.  
 
É também aí que se procura, ou deve procurar, a justa composição para os litígios 
mais ou menos mediáticos. A paz social. A resolução do caso concreto.  
 
Mas também é aí que se procura, ou deve procurar, um diagnóstico para as 
patologias do mundo moderno. O conjunto de comportamentos e valores 
predominantes ou vigentes no momento actual. E, com base nessa análise, discutir 
as terapêuticas. Afastar hábitos caducos. Criticar ideias velhas. Procurar novos 
rumos. Enfim, a leitura actualizada de como os intérpretes aplicam – e deveriam 
aplicar - a lei e, no fundo, como efectivam – ou deviam efectivar - os direitos e 
deveres legal e constitucionalmente consagrados.  
 
Para além de obstáculos vários, desde logo a censura política, económica, cultural, 
redactorial ou outra, a actividade do jornalista tem, naturalmente, fronteiras 
técnicas, deontológicas e legais. Tal qual a dos magistrados, dos advogados e das 
restantes profissões jurídicas. Mas vamos cingir-nos ao jornalista.  
 
O seu estatuto compreende direitos e deveres. A sua acção pode ser sindicada. Em 
termos meramente públicos, pelos leitores.  
 
Internamente pelos colegas ou pelos seus superiores, desde logo pelo diálogo no 
trabalho de equipa ou pelo enquadramento nas linhas editoriais ou, ainda, pela 
acção reguladora ou disciplinadora dos editores ou dos responsáveis pela 
publicação ou pela difusão das peças jornalísticas.  
 
Externamente por várias entidades, públicas ou privadas, desde logo pelos vários 
tribunais, mas também, directamente, pela Alta Autoridade para a Comunicação 
Social, pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, ou indirectamente 
pela Assembleia da República, pelo Provedor de Justiça ou pelos Conselhos 
Redactoriais ou Deontológicos. 



 
Enquadrado quer por todos estes poderes de sindicância, quer por todos estes 
direitos e deveres legalmente consagrados, desde o Estatuto dos Jornalistas, 
passando pela Lei de Imprensa, até às Leis da Televisão e da Rádio, todas elas, 
prevêem a responsabilidade e a possibilidade de responsabilização, quer civil, quer 
contra-ordenacional, quer criminal, tanto das empresas e dos operadores, como 
dos directores e, obviamente também, dos jornalistas.  
 
Estão previstas as ofensas e as infracções civis danosas, ilícitas e culposas, bem 
como as violações típicas e ilícitas cometidas através de actos ou comportamentos 
lesivos de interesses jurídico penal e civilmente protegidos, que ofendam bens 
jurídicos fundamentais.  
 
Nesta teia de direitos e deveres encontrará o jornalista o justo equilíbrio no 
exercício da sua nobre função.  
 
E o seu juízo paralelo, seja qual for, terá então toda a legitimidade, ainda que 
diverso ou mesmo frontalmente contrário ao juízo judicial. 
 
 
 
       Carlos Pinto de Abreu 


