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CRIME DE DIFAMAÇÃO - LIBERDADE DE EXPRESSÃO E 

LIBERDADE DE IMPRENSA 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 

Acórdão n.º 292/2008 de 23 de julho de 2008 (Processo n.º 459/07) 
 

Não julga inconstitucional a norma que resulta da conjugação dos artigos 484.º e 483.º, n.º 1, do Código 
Civil e 14.º, alíneas a), c) e h), do Estatuto dos Jornalistas (aprovado pela Lei n.º 1/99, de 13 de Janeiro), 
interpretada no sentido de que, estando em causa o direito à informação, basta a verificação de culpa 
inconsciente ou abaixo da mediania do jornalista como pressuposto do dever de indemnizar por ofensa 
ao bom-nome de pessoa colectiva. 
 
Acórdão 292/08 de 29 de Maio de 2008 (Processo n.º 459/07) 
 

Porém, assim não é. No caso em apreço, ficou provado que os jornalistas não cumpriram todas as regras 
de cuidados que se lhes impunha, quer no plano deontológico, quer no plano legal (por exemplo, não 
aceitaram o desmentido do Presidente do B., bastaram-se com a recusa de informações pelo Fisco – estes 
factos encontram-se provados no processo, pelo que o Tribunal Constitucional não pode afastar-se dessa 
prova). (…) Admitir o contrário seria negar os deveres deontológicos dos jornalistas, os quais implicam 
zelo, diligência e cuidado no exercício da profissão, bem como a não afectação dos direitos de terceiros, 
como é o caso do direito à presunção de inocência, do direito à imagem, do direito à reserva da vida 
privada, da intimidade e da privacidade (ver artigo 14º do Estatuto do Jornalista na redacção actualmente 
em vigor). 
Em suma, não procede a inconstitucionalidade da norma que constitui objecto deste recurso. 
 
Acórdão nº 407/07 de 11 de julho de 2007 (Processo n.º 130/07) 
 

Do mérito do recurso O arguido A. foi condenado pela prática de um crime de difamação, por ter escrito 
na edição de 25 de Setembro de 2001 do jornal “…” um artigo de opinião, na coluna intitulada “…”, com 
o título “Riscos e Aldrabões (…)  
A liberdade de expressão e informação, incluindo na sua forma qualificada da liberdade de imprensa, não 
se esgota na narração de factos, antes supõe o direito de exprimir e divulgar o pensamento, estendendo-
se também ao “direito de opinião”, o qual se exerce mediante a exteriorização de juízos de valor. 
Embora os termos em que o recorrente estruturou as suas “conclusões” não convoquem, 
especificamente, esta questão – porque se centrou na causa de justificação do n.º 2 do artigo 180.º do CP 
– sempre diremos que a formulação do juízo desonroso não serve a formação da opinião numa sociedade 
democrática, situando-se no puro plano pessoal, pelo que não pode ser justificado pelo interesse da livre 
discussão das questões políticas tratadas no artigo jornalístico, em causa, enquanto manifestação 
da liberdade de expressão do jornalista e do direito de informação.  
Daqui decorre que a interpretação normativa adoptada pela decisão recorrida não viola a exigência 
constitucional de que os direitos à liberdade de imprensa e à honra sejam conciliados através duma 
operação de harmonização proporcional, uma vez que não considera que o art. 180º, nº 2, do C.P., seja a 
única norma, no plano do direito infraconstitucional, convocável para julgar se os juízos de valor ofensivos 
da honra duma pessoa se possam traduzir no exercício do direito de liberdade de imprensa, tendo-se 
socorrido do disposto no artº 31º, nº 2, b), do C.P., para efectuar essa ponderação.  
Assim, tal como também concluiu o acórdão nº 201/04, do Tribunal Constitucional 
(pub. em Acórdãos do Tribunal Constitucional, vol. 58, pág. 965), o art. 180., nº 2, b), do C.P., quando 
interpretado em termos de ele não abranger juízos de valor, mesmo que tais juízos sejam acompanhados 
da referência aos factos que lhe estão subjacentes, não viola qualquer princípio ou preceito 
constitucional, pelo que o recurso deve ser julgado improcedente nesta parte. 

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20080292.html
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_print_busca.php?buscajur=108%20105%2098%20101%20114%20100%2097%20100%20101%2043%20101%20120%20112%20114%20101%20115%20115%2037%2069%2051%20111%2043%20105%20109%20112%20114%20101%20110%20115%2097%2043%20100%20105%20102%2097%20109%2097%2037%2069%2055%2037%2069%2051%20111%20&nid=8366
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_print_busca.php?buscajur=108%20105%2098%20101%20114%20100%2097%20100%20101%2043%20101%20120%20112%20114%20101%20115%20115%2037%2069%2051%20111%2043%20105%20109%20112%20114%20101%20110%20115%2097%2043%20100%20105%20102%2097%20109%2097%2037%2069%2055%2037%2069%2051%20111%20&nid=7891
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Acórdão N.º 201/2004 de 3 de abril de 2003 (Processo nº 361/03)  
 

É, pois, no plano da configuração do direito em causa e com a ponderação dos bens conflituantes 
– liberdade de imprensa versus bom nome dos visados – que o julgador poderá fazer relevar a justificação 
dos juízos de valor ofensivos ou difamatórios, como estando estes ainda compreendidos no “exercício de 
um direito” (artigo 31º nº 2 do Código Penal). Existe, assim, no nosso ordenamento jurídico-penal – 
maxime no citado artigo 31º nº 2 do Código Penal - norma que permite considerar legítimos juízos de 
valor ofensivos ou difamatórios, formulados no exercício da liberdade de expressão através 
da imprensa (e era o que, no caso, o recorrente pretendia), sendo certo que a norma do artigo 180º nº 2 
alínea b) do Código Penal não esgota a protecção dessa liberdade, deixando a descoberto, com algo de 
espúrio à tutela constitucional, a emissão daqueles juízos. Em suma, pois, a norma do artigo 180º nº 2 
alínea b) do Código Penal, interpretada em termos de ela não abranger juízos de valor, não viola qualquer 
princípio ou preceito constitucional. 
 
Acórdão nº 67/99 de 3 de fevereiro de 1999 (Processo n.º 609/96) 
 

Conclui-se, por conseguinte, que a norma constante da alínea a) do n.º 1 do artigo 32º da Lei n.º7/90/M 
(única norma em apreciação no presente recurso) não importa qualquer violação dos princípios da culpa 
e da presunção de inocência - como já anteriormente decidido por este Tribunal -, nem violação do 
principio da igualdade ou dos princípios da liberdade de expressão e de liberdade de informação. Pelo 
que o presente recurso de constitucionalidade não pode proceder. III Decisão Nos termos e pelos 
fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide não julgar inconstitucional o artigo 32º, n.º 1, 
alínea a) da Lei n.º7/90/M, de 6 de Agosto, e negar provimento ao recurso, confirmando a decisão 
recorrida no que diz respeito à questão de constitucionalidade.  
 
Acórdão nº 113/97 de 5 de fevereiro de 1997 (Processo n.º 62/96) 
 

Em suma se conclui que a punição criminal da imputação a outrem de factos ou a formulação de juízos 
ofensivos da sua honra e consideração, actuando o agente com dolo eventual e a coberto do exercício 
da liberdade de informação de imprensa e de participação na vida política, não é algo ofensivo das 
normas e princípios constitucionais, designadamente dos números 2 e 3 do artigo 18º da Lei Fundamental. 
 
Acórdão nº 13/95 de 25 de janeiro de 1995 (Processo n.º 521/94) 
 

Perante o que se deixa dito, decide o Tribunal: 
a) Não se pronunciar pela inconstitucionalidade do artigo 1.º do Decreto n.º 
183/VI da Assembleia da República, que altera o Decreto-Lei n.º 85-C/75, de 26 de Fevereiro (Lei 
de Imprensa), por violação do n.º 2 do artigo 139.º da Constituição da República Portuguesa; b) Não se 
pronunciar pela inconstitucionalidade do mencionado artigo 1.º, na parte em que dá nova redacção ao 
artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 85-C/75, aditando-lhe o n.º 7; c) Não se pronunciar pela 
inconstitucionalidade do assinalado artigo 1.º, na parte em que dá nova redacção ao artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 85-C/75, aditando-lhe o n.º 9; d) Não se pronunciar pela inconstitucionalidade do citado 
artigo 1.º, na parte em que confere nova redacção ao n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 85-C/75; e e) 
Não se pronunciar pela inconstitucionalidade do falado artigo 1.º, na parte em que adita os n.ºs 5 e 6 ao 
artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 85-C/75. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 

Acórdão de 2 de dezembro de 2020 (Processo n.º 24555/17.1T8LSB.L1.S1) 
Responsabilidade Extracontratual – Ofensa do Crédito ou do Bom Nome – Direito ao Bom Nome – Direito 
à Honra – Liberdade de Imprensa – Liberdade de Informação – Liberdade de Expressão – Direito de Crítica 
 
I - É incontroverso que a liberdade de imprensa, enquanto manifestação da liberdade de expressão e de 
informação é essencial ao funcionamento do Estado de Direito «como meio por excelência para a defesa 
da liberdade e para transmitir valores, criar espaços de reflexão e de debate, denunciar abusos ou desvios 
do poder, posicionando-se como guarda avançada no combate a todas as formas de criminalidade, abusos 

https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040201.html
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_print_busca.php?buscajur=108%20105%2098%20101%20114%20100%2097%20100%20101%2043%20101%20120%20112%20114%20101%20115%20115%2037%2069%2051%20111%2043%20105%20109%20112%20114%20101%20110%20115%2097%2043%20100%20105%20102%2097%20109%2097%2037%2069%2055%2037%2069%2051%20111%20&nid=4336
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_print_busca.php?buscajur=108%20105%2098%20101%20114%20100%2097%20100%20101%2043%20101%20120%20112%20114%20101%20115%20115%2037%2069%2051%20111%2043%20105%20109%20112%20114%20101%20110%20115%2097%2043%20100%20105%20102%2097%20109%2097%2037%2069%2055%2037%2069%2051%20111%20&nid=123
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_print_busca.php?buscajur=108%20105%2098%20101%20114%20100%2097%20100%20101%2043%20101%20120%20112%20114%20101%20115%20115%2037%2069%2051%20111%2043%20105%20109%20112%20114%20101%20110%20115%2097%2043%20100%20105%20102%2097%20109%2097%2037%2069%2055%2037%2069%2051%20111%20&nid=7078
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3aaf63c7a2a548cf802586650042f380?OpenDocument&Highlight=0,difamação
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e descriminação e defesa da “res publica”»” e tem, tal como o direito ao bom nome e reputação, inscrição 
constitucional, como decorre dos artigos 37º e 38º da CRP, sendo certo que a liberdade de imprensa 
«implica a liberdade de expressão e criação dos jornalistas e colaboradores»- 38º/2 al a) CRP.; 
II. Estando em causa dois artigos de natureza equivalente e onde se identifica um claro teor ofensivo: para 
além da animosidade espelhada, designadamente, na adjectivação, e sendo que num deles, à margem de 
qualquer demonstração, a R. imputou ao A. determinados factos cuja inverdade não podia razoavelmente 
ignorar e, objectivamente passível de quer pelo conteúdo quer pela forma, denegrir a honra e o bom 
nome do A., afigura-se que foi ultrapassado o direito à liberdade de expressão e de crítica. 
III. Nos casos em que haja necessidade de ponderar se a liberdade de expressão ofende o direito ao bom 
nome de uma pessoa, legitimando a reprovação da ordem jurídica, importa um balanceamento concreto 
(não podendo aferir-se em abstracto). 
IV. Neste sentido, a mais recente orientação jurisprudencial do STJ tem entendido ser de exigir um juízo 
de prognose sobre a hipotética decisão que o TEDH adoptaria se o caso lhe tivesse sido submetido, no 
sentido de se verificar se é de admitir como muito provável que, se a questão viesse a ser colocada ao 
TEDH, tal órgão jurisdicional entenderia que os artigos em causa extravasariam os limites toleráveis do 
exercício da liberdade de expressão e informação. 
V. Num quadro em que foram produzidas afirmações com animosidade e intenção ofensiva, cuja falsidade 
a R. não podia razoavelmente ignorar e sendo objectivamente passíveis de quer pelo conteúdo quer pela 
forma, denegrirem a honra e o bom nome do A., no domínio da vida privada deste, ponderando casos 
congéneres e as demais circunstâncias do caso, tem-se por adequado fixar a indemnização em € 25 
000,00. 
 
Acórdão de 10 de dezembro de 2019 (Processo n.º 16687/16.0T8PRT.L1.S1) 
Direito de Personalidade – Liberdade de Personalidade – Liberdade de Imprensa – Direito ao Bom Nome 
– Conflito de Direitos – Figura Pública – Interesse Público – Jornalista – Meio de comunicação Social – 
Liberdade de Expressão – Liberdade de Informação 
 
I - A Constituição da República Portuguesa não estabelece qualquer hierarquia entre o direito ao bom 
nome e reputação, e o direito à liberdade de expressão e informação, nomeadamente através da 
imprensa. Quando em colisão, devem tais direitos considerar-se como princípios susceptíveis de 
ponderação ou balanceamento nos casos concretos, afastando-se qualquer ideia de supra ou infra 
valoração abstracta. 
II - A isenção do jornalista não pode significar a narração acrítica e asséptica dos factos, desprovida de 
uma valoração crítica do seu significado político, social e moral, particularmente quando se trata da 
conduta de titulares de cargos públicos. 
III - É hoje pacífico que os jornalistas não têm apenas uma ampla latitude na formulação de juízos de valor 
sobre os políticos, como também na escolha do código linguístico empregado. Admite-se que possam 
recorrer a uma linguagem forte, dura, veemente, provocatória, polémica, metafórica, irónica, cáustica, 
sarcástica, imoderada e desagradável. 
IV - De acordo com a orientação estabelecida pelo TEDH e que os tribunais nacionais terão que seguir, as 
condicionantes à liberdade de expressão e de imprensa devem ser objecto de uma interpretação restritiva 
e a sua necessidade deve ser estabelecida de forma convincente. 
V - Muito embora o exercício da liberdade de expressão e do direito de informação sejam potencialmente 
conflituantes com o direito ao crédito e ao bom nome de outrem, tendo em consideração o que decorre 
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), o Tribunal Europeu dos Direito do Homem 
(TEDH), tem vindo a dar particular relevo à liberdade de expressão, enquanto fundamento essencial de 
uma sociedade democrática. 
VI - A resolução concreta do conflito entre a liberdade de expressão e a honra das figuras públicas, no 
contexto jurídico europeu, onde nos inserimos, decorre sob a influência do paradigma jurisprudencial 
europeu dos direitos humanos. 
VII - O TEDH, interpretando e aplicando a CEDH, tem defendido e desenvolvido uma doutrina de protecção 
reforçada da liberdade de expressão, designadamente quando o visado pelas imputações de factos e pelas 
formulações de juízos de valor desonrosos é uma figura pública e está em causa uma questão de interesse 
político ou público em geral. 
VIII - A vinculação dos juízes nacionais à CEDH e à jurisprudência consolidada do TEDH implica uma inflexão 
da jurisprudência portuguesa, assente no entendimento, até há pouco dominante, de que o direito ao 
bom nome e reputação se deveria sobrepor ao direito de liberdade de expressão e/ou informação. 
 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d742a52c1a11b57d802584cd003a36e5?OpenDocument
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É hoje pacífico que os jornalistas não têm apenas uma ampla latitude na formulação de juízos de valor 
sobre os políticos, como também na escolha do código linguístico empregado. Admite-se que possam 
recorrer a uma linguagem forte, dura, veemente, provocatória, polémica, metafórica, irónica, cáustica, 
sarcástica, imoderada e desagradável. (…)  
Ora, percorrendo o elenco factual em causa, não vemos que a publicitação de tais notícias seja, pela 
natureza dos factos em questão, susceptível de afrontar o direito à honra e consideração pessoal dos 
visados, ora autores e recorridos. 
Haverá, assim, que concluir que, no caso dos autos, prevalecem os direitos dos recorrentes à liberdade 
de expressão e informação e à liberdade de imprensa e meios de comunicação social. 
Concluindo, diremos ainda que a exclusão da ilicitude que se verifica no caso em apreço, obsta à análise 
dos demais pressupostos da responsabilidade civil, porque prejudicada, o que acarreta a procedência do 
recurso de revista interposto pelos réus. 
 
Acórdão de 5 de junho de 2018 (Processo n.º 517/09.1TBLGS.L2.S1) 
Liberdade de Imprensa – Liberdade de Expressão – Conflito de Direitos – Televisão – Ofensa do Crédito 
ou do Bom Nome – Abuso Sexual de Crianças – Restrição de Direitos – Direitos de Personalidade – 
Responsabilidade Extracontratual – Danos não Patrimoniais 
 
I - O correcto exercício da liberdade de expressão (art. 10.º da CEDH e n.º 1 do art. 37.º da CRP) pressupõe 
o cumprimento de deveres e responsabilidades, sendo passível de ser restringido, conquanto a restrição 
imposta seja necessária numa sociedade democrática, corresponda a uma necessidade social imperiosa, 
se revele proporcional e os fundamentos invocados pelas autoridades sejam suficientes e relevantes (n.º 
2 do art. 10.º do TEDH). 
II - A divulgação, em emissão televisiva, de que o autor frequentava “sites” pedófilos e a designação do 
mesmo como “britânico pedófilo” é, objectivamente, ofensiva do bom nome daquele, consubstanciando 
imputação grave que em nada beneficia o debate público acerca do desaparecimento de uma criança ou 
do fenómeno do abuso sexual de menores, sendo que o facto de o respectivo inquérito estar em segredo 
de justiça demandava um maior cuidado por parte da estação televisiva na averiguação da fidedignidade 
do noticiado.  
III - A divulgação das imputações mencionadas em II não corresponde a uma necessidade social imperiosa 
nem é adequada ao cumprimento do dever de informar com rigor, havendo que considerar que a 
protecção da liberdade de imprensa não justifica a actuação dos réus. 
IV - Tendo-se demonstrado que, na sequência do mencionado em III, o autor: (i) era apontado e 
incomodado sempre que saía à rua; (ii) recebeu ameaças dirigidas a si e aos seus familiares; (iii) sofreu 
um desmaio, sentiu hipertensão, amnésia e insónia e procurou ajuda psiquiátrica; e (iv) passou a evitar 
sair à rua, a disfarçar-se quando o fazia e mudou de casa; evidencia-se a gravidade dos danos não 
patrimoniais causados, sendo que o facto de os mesmos não serem exclusivamente atribuíveis aos réus 
não os exime da sua responsabilidade, apenas relevando para a quantificação da indemnização. 
 
E se é compreensível e natural a ré pretender fazer subir as suas audiências, já não é curial que com tal 
desiderato procedesse também à divulgação das referidas afirmações, gravosas e lesivas da honra e bom 
nome do autor, não obstante o inegável interesse público e a relevância social do caso, porquanto essa 
divulgação não derivou de qualquer imperiosa necessidade social susceptível de se entender 
como necessária e adequada, logo, proporcionada ao dever de informar com rigor. 
O justo equilíbrio entre a protecção da liberdade de imprensa e os direitos de personalidade do autor, na 
vertente do seu bom nome e reputação, não justificam, no caso, a actuação dos réus, não podendo 
reduzir-se a protecção desses direitos a mera questão de retórica. (…) 
Esta facticidade é reveladora dos danos não patrimoniais sofridos pelo autor com as imputações lesivas 
do seu bom nome que lhe foram feitas pelos réus. 
Estes danos assumem relevância pela sua gravidade e são merecedores de tutela jurídica, à luz do disposto 
no artigo 496º nº 1 do Código Civil, nos exactos termos definidos no acórdão recorrido, posto que está 
demonstrado o necessário nexo de causalidade entre a actuação dos réus e os ditos danos. 
Na verdade, a conduta da ré, ao difundir televisivamente que o autor era frequentador de sites de 
pedofilia, e a actuação do réu, ao referir-se ao autor, em directo e perante as câmaras da televisão da ré, 
como «pedófilo britânico», são objectivamente idóneas para provocar os danos provados quer em 
abstracto, quer em concreto. 
A circunstância de o processo factual de que resultou o dano do autor só em parte ser imputável aos réus, 
visto outros órgãos de comunicação social terem difundido notícias de teor idêntico não os exime da sua 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/19faccc3793dfb42802582a4003b34e0?OpenDocument
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responsabilidade, ao contrário do que os réus sustentam, apenas relevando para efeito de quantificação 
da indemnização. 
 
Acórdão de 31 de janeiro de 2017 (Processo n.º 1454/09.5TVLSB.L1.S1) 
Direito ao bom nome – Liberdade de Expressão – Liberdade de Informação – Meios de Comunicação Social 
– Princípio da Proporcionalidade – Resolução de Conflitos – Figura Pública – Interesse Público – Dever de 
Reserva 
 
I - A liberdade de expressão e a honra conformam dois direitos fundamentais, que, dada a sua relevância, 
mereceram a consagração constitucional. 
II – Trata-se de direitos pertencentes à categoria dos direitos, liberdades e garantias pessoais, pelo que 
lhes é aplicável o seu regime específico, designadamente o previsto no nº2, do art.18º, da CRP. 
III - O citado nº2 deu, assim, expressa guarida constitucional ao princípio da proporcionalidade, também 
chamado princípio da proibição do excesso. 
IV - À luz da Constituição, a liberdade de expressão e a honra têm o mesmo valor jurídico, inviabilizando-
se qualquer princípio de hierarquia abstracta entre si. 
V - Importa, assim, recorrer ao princípio da concordância prática ou da harmonização. 
VI - Todavia, revelando-se impossível alcançar uma solução de harmonização, para se obter uma solução 
justa para a colisão de direitos haverá que proceder a uma ponderação de bens, seguindo-se uma 
metodologia de balanceamento adaptada à especificidade do caso. 
VII - Razão pela qual a resolução do conflito não poderá deixar de assumir uma natureza concreta, 
esgotando-se em cada caso que resolve. 
VIII - A resolução concreta do conflito entre a liberdade de expressão e a honra das figuras públicas, no 
contexto jurídico europeu, onde nos inserimos, decorre sob a influência do paradigma jurisprudencial 
europeu dos direitos humanos. 
IX - O TEDH, interpretando e aplicando a CEDH, tem defendido e desenvolvido uma doutrina de protecção 
reforçada da liberdade de expressão, designadamente quando o visado pelas imputações de factos e pelas 
formulações de juízos de valor desonrosos é uma figura pública e está em causa uma questão de interesse 
político ou público em geral. 
X - Perante uma orientação jurisprudencial estabilizada junto do TEDH, como acontece em casos como o 
dos autos, os tribunais portugueses não poderão deixar de se influenciar pelo paradigma europeu dos 
direitos humanos. 
XI - Em sede de ponderação dos interesses em causa e seguindo-se uma metodologia de balanceamento 
adaptada à especificidade do caso, é de concluir ser a liberdade de expressão que, no caso concreto, 
carece de maior protecção. 
XII - Sendo que, no caso, atenta a matéria de facto apurada, o exercício da liberdade de expressão se 
conteve dentro dos limites que se devem ter por admissíveis numa sociedade democrática hodierna, 
aberta e plural, atentos os aludidos critérios de ponderação e o referido princípio da proporcionalidade, 
o que exclui a ilicitude da lesão da honra dos recorrentes. 
XIII - O princípio da presunção de inocência e o dever de reserva não relevam para a decisão da questão 
que cumpre apreciar. 
 
Trata-se de direitos pertencentes à categoria dos direitos, liberdades e garantias pessoais, pelo que lhes 
é aplicável o seu regime específico, designadamente o previsto no nº2, do art.18º, da CRP. O citado nº2 
deu, assim, expressa guarida constitucional ao princípio da proporcionalidade, também chamado 
princípio da proibição do excesso. Haverá, assim, que concluir que, no caso dos autos, prevalecem os 
direitos dos recorridos à liberdade de expressão e informação e à liberdade de imprensa e meios de 
comunicação social. 
Improcedem, deste modo, as conclusões da alegação dos recorrentes, não se vendo que aquele acórdão 
tenha violado qualquer norma jurídica vertida na CRP, antes se entendendo, como resulta do que já se 
expendeu, que a interpretação das normas aplicáveis ao caso foi feita em conformidade com a 
Constituição. 
 
Acórdão de 20 de janeiro de 2017 (Processo n.º 1839/06.9TVLSB.L1.S1) 
Jornalista – Liberdade de Imprensa – Direito de Personalidade – Direito à Honra e ao Bom-Nome – Direito 
de Crítica – Dirigente Desportivo 
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I) - Um dos limites à liberdade de informar, que não é por isso um direito absoluto, é a salvaguarda do 
direito ao bom-nome. Os jornalistas, os media, estão vinculados a deveres éticos, deontológicos, de rigor 
e objectividade. 
II) – Assiste aos media o direito, a função social, de difundir notícias e emitir opiniões críticas ou não, 
importando que o façam com respeito pela verdade e pelos direitos intangíveis de outrem, como são os 
direitos de personalidade. 
III) – O direito à honra em sentido lato, e o direito de liberdade de imprensa e opinião são tradicionais 
domínios de conflito. 
IV) – O sentido crítico dos leitores que seguem o fenómeno desportivo, mormente as discussões em torno 
do futebol, é exacerbado por questões de toda a ordem, já que o constante debate na imprensa escrita e 
falada, sobredimensiona a importância de questões que, numa sociedade onde os valores cívicos 
deveriam ser a preocupação maior dos cidadãos, são relegados para segundo plano pela constante 
evidência de acontecimentos distractivos, sejam os da imprensa desportiva, cor-de-rosa, ou quejanda. 
V) – A crítica tem como limite o direito dos visados, mas não deixa de ser legítima se for acutilante, 
acerada, desde que não injuriosa, porque quantas vezes aí estão o estilo de quem escreve. 
VI) – No âmbito do desporto e do futebol os actores do palco mediático nem sempre convivem de modo 
são com a crítica, quantas vezes por culpa dos media que se dividem entre apoiantes de uns e antagonistas 
de outros, não mantendo a equidistância postulada por uma actuação objectiva, com respeito pelos 
valores da ética jornalística. 
VII) – Não lidando bem com as críticas do Autor, o Réu pôs em causa a idoneidade pessoal e profissional 
daquele, afirmando “que era um opinador pago para dizer mal, diariamente, referenciando o seu nome e 
afirmando que se pagasse jantares, whiskeys e charutos seria uma pessoa muito bem vista. O Autor foi, 
publicamente, apelidado pelo Réu, de jagunço que, notoriamente, é um termo injurioso. Segundo o 
“Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa”, jagunço significa – “valentão que serve de guarda-costas a 
fazendeiros”, “homem que serve de guarda-costas a fazendeiros e caciques”, “capanga”, “guarda-costas”, 
“pistoleiro contratado para matar”, […] pessoa torpe, reles, que vive de expedientes”. 
VIII) – Qualquer leitor, medianamente avisado, colherá destas afirmações a ideia que o Autor, como 
jornalista, é um mau profissional, dado a influências em função de pagamentos e favores, o que é 
demolidor para o seu trabalho que deve ser isento, e para a sua imagem de pessoa que deve ser 
incorruptível e séria nas suas apreciações, e também o lesa como cidadão que preza a sua honra.  
IX) - Criticar implica censurar, a censura veiculada nos media só deixa de ser legítima como manifestação 
da liberdade individual quando exprime antijuricidade objectiva, violando direitos que são 
personalíssimos e que afectam, mais ou menos duradouramente segundo a memória dos homens, bens 
que devem ser preservados como são os direitos aqui em causa, à honra, ao bom nome e ao prestígio 
social. 
 
Os escritos do Autor não exorbitam a crítica responsável, não visando a honra e a pessoa do Réu, antes 
censurando-lhe procedimentos factuais, como dirigente desportivo, que, na opinião do jornalista, 
mereceram a denúncia que os seus textos exprimem. 
 
Criticar implica censurar, a censura veiculada nos media só deixa de ser legítima como manifestação da 
liberdade individual quando exprime antijuricidade objectiva, violando direitos que são personalíssimos 
e que afectam, mais ou menos duradouramente segundo a memória dos homens, bens que devem ser 
preservados como são os direitos aqui em causa, à honra, ao bom nome e ao prestígio social. 
Não se mostram, pois, verificados os cumulativos pressupostos da obrigação de indemnizar – art. 483º, 
nº1, do Código Civil – facto voluntário do agente, ilicitude, culpa (dolo ou mera culpa), dano e nexo de 
causalidade entre a acção e o resultado danoso, fenecendo aqui os requisitos de ilicitude e culpa do Autor. 
 
Acórdão de 29 de janeiro de 2015 (Processo n.º 24412/02.6TVLLSB.L1.S1) 
Liberdade de Expressão – Direitos de Personalidade – Direito à Honra – Liberdade de Imprensa – Abuso 
de Liberdade de Imprensa – Responsabilidade Extracontratual – Ofensa ao Crédito ou ao Bom Nome – 
Dever de Diligência – Figura Pública – Meio de Comunicação – Direito de Crítica 
 
I - A liberdade de expressão do pensamento é um direito de personalidade que constitui um dos pilares 
fundamentais do Estado de Direito, importando, todavia e porque o seu exercício pode colidir com 
direitos antinómicos (como seja o direito à honra) e não menos relevantes, que o ordenamento jurídico 
disponha de mecanismos (inclusive, a compressão de um dos direitos colidentes) que assegurem uma 
exercitação harmónica dos mesmos. 
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II - O abuso da liberdade da expressão cometido através da imprensa é fonte de responsabilidade civil 
extracontratual, contanto que se verifiquem os pressupostos enunciados no art. 483.º do CC, sendo que, 
nessa ponderação, há que ter em conta o circunstancialismo em que decorreram os factos, bem como a 
qualidade dos intervenientes na qualidade dos visados. 
III - Face ao disposto no art. 484.º do CC é, por vezes, irrelevante que o facto divulgado seja falso (o que 
não significa, contudo, que uma notícia falsa seja tratada do mesmo modo, em termos indemnizatórios, 
que uma notícia verdadeira), bastando a sua idoneidade para afectar o crédito ou o bom nome de uma 
pessoa singular ou colectiva. 
IV - Ao emitente da notícia é vedada a divulgação imponderada de factos ou a divulgação de factos que 
não pode razoavelmente comprovar (sob pena de se favorecerem atropelos a uma informação séria), 
sendo, contudo, razoável a aceitação da sua verosimilhança desde que tome as providências razoáveis na 
análise do conteúdo e das fontes dos factos e não extrapole com comentários abusivos. 
V - Quanto esteja em causa uma figura pública – como é o caso de um juiz, sobretudo se estiver envolvido 
em casos de acentuado relevo social –, a tutela da honra tem de tomar em consideração o seu 
comportamento, dado que, pela escolha profissional que assumiram, as pessoas que se integram nesta 
categoria estão sujeitas a uma maior curiosidade por parte dos meios de comunicação social que 
procuram novos factos e argumentos para elucidar as suas audiências, sendo que, nessas hipóteses, bem 
se compreende que somente os casos que comportam nítida ofensa da dignidade devem merecer 
censura. 
VI - À liberdade de expressão e à liberdade de imprensa são conaturais, por parte do difusor dos factos, o 
dever de objectividade e rigor na informação prestada, pelo que a falta de observância dos mesmos 
integra a violação do disposto no art. 26.º, n.º 1, da CRP e do art. 484.º do CC, sendo a licitude delimitada 
pela necessidade de a crítica se manter dentro do confronto de ideias, na apreciação e avaliação de 
actuações ou comportamentos de outrem, com a correspondente emissão de juízos racionais apreciativos 
ou depreciativos, não podendo resvalar para considerações ou argumentação ad hominem. 
VII - A formulação, pela ré, de considerações rudes (e, até, desnecessárias) que versaram sobre decisões 
redigidas pelo autor que tinham na base diferentes concepções intelectuais acerca da adopção não 
atingem a personalidade do mesmo (por nelas não se imputar àquele o facto de comungar um ideário 
que àquele repugna) e inserem-se no domínio do debate sobre valores e institutos jurídicos com vista a 
atingir, em dado momento histórico e local, um consenso, pelo que se devem considerar contidas na 
fronteira da licitude, não sendo, por seu turno, de deixar de ponderar, nesse juízo de valor, as 
considerações – de causticidade porventura superior –, dirigidas aos seus críticos pelo mesmo. 
 
Estamos assim perante crítica a valores e institutos jurídicos, que salvaguardadas as devidas precauções 
podem ser objecto de debate em ordem a encontrar um consenso em determinado local e momento 
histórico. Por outro lado, na formulação do juízo de valor sobre a utilização das expressões de que o Sr. 
Desembargador se queixa, não poderá deixar de ponderar igualmente os termos das considerações que 
aquele proferiu, dirigindo-se aos seus críticos, de uma causticidade quiçá superior àquelas por que se 
sentiu lesado na sua honra e consideração. 
Assim contextualizadas as expressões proferidas pela Ré, entendemos, tal como a Relação, que mau grado 
a sua rudeza, tais críticas não ultrapassaram a fronteira da licitude. Também por este motivo não se 
mostram violados quaisquer preceitos constitucionais. 
 

Acórdão de 6 de julho de 2011 (Processo n.º 2619/05.4TVLSB.L1.S1) 
Meio de Comunicação Social – Jornalista – Direitos de Personalidade – Direito a Honra – Direito ao Bom 
Nome – Liberdade de Expressão – Liberdade de Informação – Liberdade de Imprensa – Conflitos de 
Direitos – Danos Não Patrimoniais – Pessoa Coletiva – Direito a Indemnização 
 
I - Os arts. 26.º, n.º 1, da CRP, e 70.º do CC, visam proteger os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou 
ameaça de ofensa à sua personalidade moral, assegurando-lhes a possibilidade de requerer as 
providências necessárias às circunstâncias do caso para evitar a consumação da ameaça ou atenuar os 
efeitos da ofensa já cometida e garantindo-lhes o recurso aos mecanismos da responsabilidade civil. 
II - A honra configura-se como um direito fundamental do desenvolvimento da personalidade do indivíduo 
e estabelece-se como um valor axial e inderrogável da dimensão social-pessoal do homem numa 
determinado comunidade histórico-socialmente situada. 
III - A par dos direitos de personalidade, de honra, bom nome e reputação, a Constituição consagra o 
direito à livre expressão de opinião e pensamento e de difusão de ideias – cf. art. 37.º, n.º 1, da CRP. Será 
ocioso debater a ideia de que uma sociedade democrática só mantém incólume a sua matriz de 
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pluralidade e diversão de ideias se incentivar e promover a livre troca de ideias e o intercâmbio de 
opiniões. 
IV - Numa sociedade pluralista e democrática surpreende-se uma tensão latente e permanente entre a 
salvaguarda do direito à honra e ao bom nome e reputação e o direito de informar e dar a conhecer a 
todos os cidadãos o que de mais relevante e com interesse para a formação de uma consciência cívica 
esclarecida acontece num determinado meio social. 
V - A gravidade dos danos não patrimoniais, a que alude o n.º 1 do art. 496.º do CC, deve ser aferida 
objectivamente e de acordo com um padrão de valorações ético-culturais aceite numa determinada 
comunidade histórica. 
VI - Na determinação do quantitativo para ressarcimento por danos não patrimoniais resultante da lesão 
de um direito subjectivo e absoluto de personalidade, através da comunicação social, maxime de uma 
publicação com uma razoável e impressiva difusão, devem ter-se em conta alguns vectores orientadores, 
ainda que meramente enunciadores: 1.º) a veracidade ou falsidade da notícia; 2.º) a difusão da notícia 
e/ou a possibilidade de conhecimento que a notícia teve no meio social, em geral e em concreto, 
frequentado pelo visado; 3.º) o destaque gráfico e/ou simbólico conferido à notícia, 4.º) o tratamento 
jornalístico dado à notícia e o conteúdo objectivo da mesma; 5.º) o estatuto social do visado; 6.º) a 
projecção que a notícia, potencialmente, teve no meio social em que o lesado se movimenta, tanto no 
plano pessoal, como profissional; 7.º) as apreensões concretas pressentidas e, objectivamente, 
projectadas na esfera pessoal e familiar do lesado. 
VII - O desânimo e a falta de iniciativa provocada pelo estado de espírito de um sócio gerente, 
momentaneamente, quebrado na sua iniciativa por condicionalismos determinados por uma notícia, 
desde que não se tenham repercutido, de forma indelével e inarredável, na imagem da empresa, não 
podem servir como factor indutor de um ressarcimento por danos não patrimoniais desta. 
 
Na verdade, não vem provado que a empresa de que o A. era sócio tenha visto a sua credibilidade ser 
afectada pela “vicenda” ocorrida. A empresa enquanto ser ou ente comercial não terá visto a sua imagem 
corroída pela notícia, antes e aqui coonestamos o asserido pelo aresto revidendo, o estado de espírito do 
A. terá influenciado negativamente na demanda de clientes e na dinâmica comercial da empresa. Porém, 
uma coisa é a quebra dos negócios ou do caudal de encomendas ocasionada pelo estado de espírito 
dolente e inane outro deverá ser a projecção exterior que a empresa mantinha no mercado. Não se 
provou que esta tivesse sido afectada e não pode ser repercutido no bom nome da empresa e na sua 
imagem e credibilidade externa as quebras de negócios decorrente da deficitária capacidade, 
momentânea, do seu sócio gerente. 
O desânimo e a falta de iniciativa provocada pelo estado de espírito de um sócio gerente, 
momentaneamente, quebrado na sua iniciativa por condicionalismos determinados por uma notícia, 
desde que não se tenham repercutido, de forma indelével e inarredável, na imagem da empresa, não 
podem servir como factor indutor de um ressarcimento por danos não patrimoniais desta. 
 
Acórdão de 26 de janeiro de 2011 (Processo n.º 417/09.5YRPTR.S2) 
Difamação – Abuso de Liberdade de Imprensa – Arguido – Juiz - Acórdão da Relação – Admissibilidade de 
Recurso – Matéria de Facto – Fundamentação – Vícios do art. 410.º do Código de Processo Penal – Prova 
Indiciária – Direito de Crítica – Fins das Penas – Bem jurídico Protegido – Prevenção Geral – Prevenção 
Especial – Princípio da Proporcionalidade – Culpa – Dolo - Ilicitude – Dano Não Patrimonial  
 

I  -   O recurso, intentado mercê da absolvição, pela Relação, de juiz de direito, pela imputação de crime 
cometido no exercício das suas funções, contra procuradora-adjunta, endereçado ao STJ por força dos 
arts. 12.º, n.º 3, al. a), 433.º e 432.º, n.º 1, al. a), do CPP, abrange no seu poder cognitivo a reponderação, 
em forma parcial, de pontos de facto havidos por incorrectamente julgados, para os quais se procura 
remédio, em ordem ao estabelecimento de uma acertada decisão de direito. 
II -  A decisão, em tal caso, não se basta com meras declarações gerais quanto à razoabilidade do decidido, 
requerendo sempre a reponderação especificada, em juízo autónomo, da força e da compatibilidade 
probatória entre os factos impugnados e as provas que serviram de base à convicção.. 
III - A fundamentação da convicção probatória, nos termos do art. 374.º, n.º 2, do CPP, não impõe a 
descrição, à exaustão, de todas as motivações, argumentos, razões, em substituição concentrada dos 
princípios da oralidade e imediação, transformando-os numa redocumentação da prova, sem embargo 
de perante os intervenientes processuais e perante a própria comunidade a decisão a proferir dever ser 
clara, transparente, permitindo acompanhar de modo linear a forma como se desenvolveu o raciocínio 
que culminou com a decisão da matéria de facto e, também, de direito. 
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IV - No processo penal há quem distinga entre factos principais e factos instrumentais, estes integrados 
por fragmentos individualizáveis, referindo-se aqueles aos que titulam o objecto da imputação penal, a 
premissa fáctica da norma aplicável, e que são pressuposto essencial para que siga o efeito jurídico visado 
por tal norma. 
V - A actividade probatória socorre-se de elementos aptos a integrar directamente a imputação do facto 
principal, mas também de factos sobrevindos ao longo da sequência probatória e que auxiliam à fixação 
definitiva e mais rigorosa do acervo factual. E esses são os factos instrumentais. Entre os factos principais 
ocupam relevo os factos probatórios e, neles, os notórios e os elementos de prova. 
VI - O Tribunal recorrido não fixou factos, não compreendidos entre os provados e os não provados, mas 
que relevam à decisão da causa, em certa medida se quedando por uma fixação lacunar integrante do 
vício da insuficiência da matéria de facto para a decisão de direito – art. 410.º, n.º 2, do CPP – e que o STJ, 
a fim de evitar o reenvio, ele próprio, os fixa, como lhe é legalmente consentido, já que funciona, 
excepcionalmente, como tribunal em primeiro e último grau de recurso. 
VII - O art. 180.º do CP, ao tipificar o conceito de difamação, distingue entre imputação de facto, ou 
suspeita dele, juízo ofensivo da honra e consideração ou reprodução de tal impugnação, obriga à distinção 
clássica entre honra e consideração, que conotam os dois bens ou valores jurídicos envolvidos no tipo. 
VIII - A suspeita não envolve um juízo de valor. O juízo só se faz quando se chega a uma certeza a respeito 
de alguém. A suspeita é uma hipótese que se formula a respeito de alguém, não se apresentando, sem 
mais, um juízo temerário. Uma suspeita só é censurável quando se basear em elementos logicamente 
insuficientes, ou seja, quando o for por leviandade, má vontade ou malícia. Trata-se do mau emprego das 
regras da lógica e e implicitamente de uma injustiça censurável. 
IX - O homem, só pelo facto de o ser, de existir, de ter nascido, tem direito a que a sua dignidade como 
tal seja respeitada, por isso, a CRP, no seu art. 26.º, n.º 1, protege, além do mais, o bom nome e a 
reputação pessoal, funcionando tal direito como limite a outros, como, por exemplo, o de informar. 
X -  A arguida, enquanto juiz de direito, em jeito de balanço sobre o que fora a sua actividade num 
determinado tribunal, ao longo de mais de 10 anos, concedeu uma entrevista a um jornal, onde, depois 
de aflorar outras questões, aborda a temática da corrupção, acabando por afirmar que sempre que “se 
me suscitam dúvidas, elaboro o dossier respectivo e envio para quem de Direito”. Por via de regra, disse, 
essas participações vão para os superiores hierárquicos e/ou para o MP. 
XI - Mais referiu que no caso que lhe pareceu de maior gravidade, claro que dentro dessa linha de 
pensamento com conexão à corrupção, “mandei para o topo das autoridades, o que fiz muito 
recentemente, e que não caiu em saco roto”. Ora, o dossier reputado por si, da maior gravidade, enviado 
ao PGR, permitem os indícios probatórios recolhidos, devidamente concatenados, sem dispensar, como 
cumpre em ofensas cometidas em documento, a leitura integral, concluir ser o que respeitava a certidão 
de inquérito onde a assistente promoveu a suspensão provisória e não mereceu acolhimento, ao invés do 
que antes sucedera em casos similares. 
XII - A prova indiciária é uma prova indirecta, baseada em indícios, também apelidada de prova lógica; 
indícios esses que são todas as provas conhecidas e apuradas a partir das quais, mediante um raciocínio 
lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão firme, segura e sólida; a indução parte do particular 
para o geral e apesar de ser prova indirecta tem a mesma força que a testemunhal, documental ou outra. 
XIII - Os indícios representam uma grande importância em processo penal, já que se não tem à disposição 
prova directa, sendo imperioso fazer um esforço lógico, jurídico-intelectual para o facto não ficar impune. 
Exigir a todo o custo a existência destas provas directas seria um fracasso em processo penal, ou forçar a 
confissão, o que constitui a característica mais notória do sistema de prova taxada e como expressão 
máxima a tortura. 
XIV - O indício, para servir de base probatória, tem como requisito de teor formal o facto de da sentença 
deverem constar os factos-base e a sua prova, os quais vão servir de base à dedução ou inferência, além 
de ali se explicitar o raciocínio através do qual se chegou à verificação do facto punível, explicitação essa 
necessária para controlar a racionalidade da inferência. 
XV - Requisito material é estarem os indícios plenamente comprovados por prova directa, os quais devem 
ser de natureza inequivocamente acusatória, plurais, contemporâneos de facto punível e sendo vários, 
devem mostrar-se interrelacionados de modo a reforçarem o juízo de inferência. Este juízo de inferência 
deve ser razoável, não arbitrário, absurdo ou infundado, respeitando a lógica da experiência da vida, por 
forma a que dos indícios derive claramente o facto a provar, existindo um nexo directo, preciso e 
adequado. 
XVI - A arguida agiu intencionalmente, ao denunciar a suspeita de corrupção, considerando que, para 
além de ausência de transparência e a verificação de irregularidades, o procedimento usado na 
apresentação do concreto processo no TIC, não sendo habitual, “vem sendo usado em certos e 



 
 

  10 

determinados processos, que envolvem certas e determinadas pessoas e via de regra, mais cedo ou mais 
tarde, são alvo de celeuma, para já não falar daquela que provocam de imediato nos Tribunais aonde 
ocorrem, tais “atropelos” ao normal e habitual procedimento”. 
XVII - E esse seu comportamento intencional, visando a assistente, mostra-se, ainda, presente na 
prestação de depoimento no âmbito de inquérito, onde reitera o “eventual favorecimento pessoal” 
presente no inquérito onde foi proposta a suspensão provisória do processo. 
XVIII - Mas mesmo que não lhe presidisse esse específico intuito, por não ser necessário o dolo específico, 
que não prescinde da actuação de acordo com a forma de dolo indicada no tipo legal, nem por isso o seu 
comportamento seria impunível, pois o legislador basta-se com a formulação da suspeita e esta a ser 
ofensiva da honra e consideração.  
XIX - A arguida, juiz de direito, não ignora – não pode ignorar – porque julga o seu semelhante e, mais 
ainda, possui em sentido axiológico ou normativo das palavras, arredio, por vezes, do cidadão comum, 
que ao pôr a descoberto a existência de favorecimento pessoal, ofendia a honra e consideração da 
ofendida. 
XX - A arguida criticou certas práticas processuais seguidas em processos penais, em geral, para depois, 
em particular, endereçar a crítica a um processo que as entidades nele directamente envolvidas – e outras 
sem o estarem –, logo identificaram, e, necessariamente, a assistente, usando meio público, como é um 
jornal, em violação, além do mais, do direito de reserva (art. 12.º, n.º 1, do EMJ) a que está vinculada, por 
isso sendo até punida, embora sem trânsito até ao presente, disciplinarmente pelo CSM, além de que a 
magistrada em causa não é sua subordinada, devendo-lhe, como às demais pessoas, um tratamento 
correcto, urbano. 
XXI - O direito de crítica, sobretudo o ligado à imprensa, tende a provocar situações de conflito potencial 
com bens jurídicos como a honra, e cuja relevância jurídico-penal está, à partida, excluída por razões de 
atipicidade. Mas há uma linha de fronteira abaixo da qual se não pode descer em termos de protecção da 
honra e consideração da pessoa, sob pena do seu aviltamento e atentado inqualificável; em nome de uma 
liberdade irrestrita não pode desculpabilizar-se uma ofensa à pessoa humana e muito menos se gratuita, 
sem fundamento, pois, mais intolerável. 
XXII - A independência, imparcialidade e objectividade que se não dispensa a quem julga, aplica ou 
promove a aplicação da lei, ou seja, aos magistrados, não é um privilégio seu, mas um dever funcional 
que a comunidade lhes defere para a defesa dos seus interesses, situando-se numa posição acima e além 
dos intervenientes, à margem de centros de pressão, condicionantes de uma actuação de isenção e rigor. 
XXIII - A acusação de suspeição de favorecimento pessoal, de corrupção, é altamente lesiva da visada, por 
ser magistrada, a quem cumpre, além do mais, o exercício da acção penal, subordinada ao princípio da 
legalidade – art. 3.º, n.º 1, al. c), do EMP –, desqualificando-a pessoal e profissionalmente em alto grau, 
altamente censurável, porque vinda de juiz de direito, adstrito à obrigação especial de não lançar essa 
suspeita sobre outro magistrado e mais ainda quando absolutamente infundada. 
XXIV - A finalidade da pena é a da protecção dos bens jurídicos, sua finalidade pública, instrumento de 
contenção de eventuais prevaricadores, ou seja, de prevenção geral, tanto mais necessária quanto o for 
a importância dos bens jurídicos a acautelar, sempre com respeito pelo princípio da proporcionalidade, 
consagrado no art. 18.º, n.º 1, da CRP, e a de reinserção social do agente, finalidade particular da pena, 
actuando sobre a pessoa do agente, em termos de se conseguir uma emenda cívica, em ordem a não 
voltar a afrontar a lei, a reincidir – art. 40.º, n.º 1, do CP. 
XXV - Estas duas vertentes, exprimindo a teleologia pragmática cabida à pena, interagem na medida agora 
concreta da pena, a determinar em função da culpa e das exigências de prevenção, interferindo, nesse 
concretismo, circunstâncias inerentes à pessoa do agente, que agravam ou atenuam a responsabilidade 
penal, como resulta do art. 71.º, n.ºs 1 e 2, do CP. 
XXVI - O dolo da arguida é intenso; a ilicitude, ou seja, o grau de contrariedade à lei, a atender ao meio de 
que se serviu para veicular a suspeita, aos maus efeitos dela derivados, levando à desfiguração da sua 
imagem, precisamente através de um meio de informação, um jornal de grande tiragem, aviltando 
magistrada de grande prestígio entre os seus pares – e não só –, pessoa de apurada sensibilidade, 
educação esmerada, de grande apego e brio pelo trabalho, de reconhecida competência profissional, 
honesta e digna, absolutamente imérita do labéu de que foi alvo. 
XXVII - E se num primeiro momento essa suspeita, aos olhos do leitor comum, não tinha rosto, salvo para 
o núcleo restrito de pessoas que logo a identificaram, logo passou a ser visada mais a descoberto no 
mesmo jornal, em data posterior, para depois o seu nome vir completamente à luz do dia, num outro 
jornal, desfazendo-se equívocos, dúvidas ou interrogativas. 
XXVIII - O juízo de censura a dirigir-lhe é mais acentuado quando, tendo sido a arguida juiz de direito por 
mais de 10 anos no referido tribunal, forçosamente não desconhecia que aquilo que lhe gerou estranheza 
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não tinha fundamento, era prática seguida. A arguida é delinquente primária, empenhada no trabalho, 
dedicada, humana e juiz há longos anos. Gerou algumas desavenças no mencionado tribunal, 
consequentes a questões administrativas e de distribuição de processos, como provimentos. 
XXIX - As necessidades de prevenção especial, de emenda cívica, mostram-se esbatidas, visto a sua 
ausência de antecedentes criminais, pela integração laboral que denota, pela qualidade profissional que 
detém, tudo levando a crer que não reiterará. 
XXX - As necessidades de prevenção geral sobrelevam as anteriores, pela frequência a que se assiste à 
ofensa ao bom nome e reputação das pessoas, servindo os meios de comunicação social, escrita e falada, 
de meio de transmissão da ofensa. 
XXXI - Por isso, se condena a arguida como autora material de um crime de difamação agravada, p. e p. 
nos arts. 180.º, n.º 1, 184.º e 132.º, n.º 2, al. l), do CP, com pena de 75 dias de multa, à taxa diária de € 
10, ou seja, na multa de € 750. 
XXXII - A lei protege a violação da personalidade, tanto física como moral, desde que esse dano não 
patrimonial assuma gravidade para ascender à categoria de interesse juridicamente protegido, por 
sensibilização comunitária impressa na lei – art. 70.º do CC. A ofensa ao crédito e ao bom nome é 
protegida no art. 484.º do CC. A gravidade da ofensa há-de aferir-se por um padrão objectivo, segundo as 
circunstâncias do caso concreto, que exclui uma sensibilidade embotada ou particularmente sensível, 
hiperbolizando o grau de satisfação a ter presente, pois que o dano deve assumir uma gravidade tal que 
não fique sem compensação. 
XXXIII - Dano é a frustração de uma utilidade que era objecto de tutela jurídica. A responsabilidade 
atinente aos direitos de personalidade insere-se, como regra, no âmbito da responsabilidade 
extracontratual, por respeitar ao exercício dos direitos subjectivos. Os interesses cuja lesão desencadeia 
um dano não patrimonial são infungíveis, não podendo ser reintegrado mesmo por equivalente. Mas é 
possível, em certa medida, contrabalançar o dano, compensá-lo mediante satisfações derivadas da 
utilização do dinheiro, em virtude da aptidão deste para propiciar a realização de uma ampla gama de 
interesses. 
XXXIV - Esse dano é fixado em função da equidade, que é o critério do bom senso, da justa medida das 
coisas, objectivadas nelas, modelado pelo contributo da jurisprudência dos tribunais superiores, 
repudiando o arbítrio e o subjectivismo puro. 
XXXV - Esse dano não patrimonial deve, no caso, ser compensado com a atribuição da importância de € 
5000. 
 
A arguida criticou certas práticas processuais seguidas em processos penais, em geral, para depois, em 
particular, endereçar a crítica a um processo que as entidades nele directamente envolvidas – e outras 
sem o estarem –, logo identificaram, e, necessariamente, a assistente, usando meio público, como é um 
jornal, em violação, além do mais, do direito de reserva (art. 12.º, n.º 1, do EMJ) a que está vinculada, por 
isso sendo até punida, embora sem trânsito até ao presente, disciplinarmente pelo CSM, além de que a 
magistrada em causa não é sua subordinada, devendo-lhe, como às demais pessoas, um tratamento 
correcto, urbano. (…) A independência, imparcialidade e objectividade que se não dispensa a quem julga, 
aplica ou promove a aplicação da lei, ou seja, aos magistrados, não é um privilégio seu, mas um dever 
funcional que a comunidade lhes defere para a defesa dos seus interesses, situando-se numa posição 
acima e além dos intervenientes, à margem de centros de pressão, condicionantes de uma actuação de 
isenção e rigor. 
 
Acórdão de 17 de novembro de 2010 (Processo n.º 51/10.7YFLSB.S1) 
Acusação - Princípio da vinculação temática – Rejeição - Despacho que designa dia para a audiência - 
Nulidade sanável – Difamação – Injúria – Bem jurídico protegido - Direito de crítica- Direito à honra 
 

I -O objecto do recurso centra-se em saber se o despacho de rejeição da acusação (particular, que rejeitou 
considerando-a manifestamente infundada, por os factos imputados ao arguido não constituírem crime), 
se contém nos limites do controlo dos vícios estruturais da acusação.  
II - A acusação, sendo uma condição indispensável do julgamento, por ser pela acusação que se fixa o 
objecto do processo, há-de conter os factos que são imputados ao arguido e esses factos hão-de integrar 
a prática, pelo arguido, do ilícito penal pelo qual é requerido o seu julgamento; não havendo lugar à fase 
da instrução, a legalidade da acusação está sujeita a fiscalização judicial, por via do despacho a que se 
refere o art. 311.º do CPP, no âmbito do qual se terá de aferir da ocorrência dos pressupostos legais para 
que a acusação possa ser admitida.  

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5f9a44e4782a69f180257825004f876b?OpenDocument
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III - O art. 311.º, n.º 2, al. a), dispõe que se o processo tiver sido remetido para julgamento sem ter havido 
instrução, o presidente despacha no sentido de rejeitar a acusação, se a considerar manifestamente 
infundada, devendo entender-se como tal aquela que não contenha a identificação do arguido, a narração 
dos factos, as disposições legais aplicáveis ou as provas que a fundamentam, ou se os factos não 
constituírem crime (n.º 3 dessa norma).  
IV - Já foi notado, e com razão, que os vícios elencados no n.º 3 do art. 311.º se sobrepõem às nulidades 
sanáveis do art. 283.º, n.º 3, als. a), b), e c), pelo que as ditas nulidades se convertem em matéria de 
conhecimento oficioso do tribunal. 
V - A tutela penal do direito constitucional “ao bom-nome e reputação” – art. 26.º, n.º 1, da CRP –, é 
assegurada, em primeira linha, pelos arts. 180.º e 181.º do CP que, na descrição típica, utilizam a 
expressão “ofensivos da honra e consideração”, não se podendo prescindir de definir o conceito de 
“honra”. 
VI - A doutrina dominante adopta uma concepção dual da honra: esta é vista como um bem jurídico 
complexo que inclui, quer o valor pessoal ou interior de cada indivíduo, radicado na sua dignidade, quer 
a própria reputação ou consideração exterior. O que o bem jurídico protege é a honra interior inerente à 
pessoa enquanto portadora de valores espirituais e morais e, para além disso, a valência deles decorrente, 
a sua reputação no seio da comunidade. 
VII - Esta é a doutrina compatível com a nossa própria lei, já que o nosso ordenamento jurídico-penal, em 
consonância com a ordem constitucional, alarga o conceito da honra também à consideração ou 
reputação exteriores. 
VIII - A jurisprudência e a doutrina jurídico-penais portuguesas têm correctamente recusado sempre 
qualquer tendência para uma interpretação restritiva do bem jurídico “honra”, que o faça contrastar 
como o conceito de “consideração” ou com os conceitos jurídico-constitucionais de “bom-nome” e de 
“reputação”, nunca tendo tido entre nós aceitação a restrição da “honra” ao conjunto de qualidades 
relativas à personalidade moral, ficando de fora a valoração social dessa mesma personalidade; ou a 
distinção entre opinião subjectiva e opinião objectiva sobre o conjunto das qualidades morais e sociais da 
pessoa; ou a defesa de um conceito puramente fáctico, quer – no outro extremo – estritamente normativo 
da honra. Por isso se pode concluir seguramente pela total congruência entre a tutela jurídico-penal e a 
protecção jurídico-constitucional dos valores da honra das pessoas – cf. Figueiredo Dias, RLJ, Ano 115.º, 
pág. 105. 
IX - Segundo o entendimento hoje dominante, os juízos de apreciação e valoração vertidos sobre 
realizações ou prestações, na medida em que não seja ultrapassado o âmbito da crítica objectiva, caem 
já fora da tipicidade de incriminações como a difamação – cf. Costa Andrade, Liberdade de Imprensa e 
Inviolabilidade Pessoal, Coimbra Editora, 1996, págs. 232 a 240.  
X - E no sentido da atipicidade da crítica objectiva afastam-se, hoje, as exigências de proporcionalidade e 
da necessidade objectiva, do bem-fundado ou da “verdade”, bem como o pressuposto do meio menos 
gravoso. 
XI -Ou seja, a tese da atipicidade da crítica objectiva não depende do acerto, da adequação material ou 
da “verdade” das apreciações subscritas. Por outro lado, o direito de crítica com este sentido não conhece 
limites quanto ao teor, à carga depreciativa e mesmo à violência das expressões utilizadas. 
XII - É hoje igualmente pacífico o entendimento que submete a actuação das instâncias públicas ao 
escrutínio do direito de crítica objectiva. 
XIII - São ainda de levar à conta da atipicidade os juízos que, como reflexo necessário da crítica objectiva, 
acabam por atingir a honra do autor da obra ou prestação em exame: nesta linha, o crítico que 
estigmatizar uma acusação como “persecutória” ou “iníqua” pode igualmente assumir que o seu agente 
teve, naquele processo, uma conduta “persecutória” ou “iníqua” ou que ele foi, em concreto, 
“persecutório” ou “iníquo”. Aqui, está já presente uma irredutível afronta à exigência de consideração e 
respeito da pessoa, mas trata-se de sacrifício ainda coberto pela liberdade de crítica objectiva, não 
devendo ser levado à conta de lesão típica. 
XIV - Já o mesmo não se poderá sustentar para os juízos que atingem a honra e consideração pessoal 
perdendo todo e qualquer ponto de conexão com a prestação ou obra que, em princípio, legitimaria a 
crítica objectiva. 
 
E no sentido da atipicidade da crítica objectiva afastam-se, hoje, as exigências de proporcionalidade e da 
necessidade objectiva, do bem-fundado ou da “verdade”, bem como o pressuposto do meio menos 
gravoso.  
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Ou seja, a tese da atipicidade da crítica objectiva não depende do acerto, da adequação material ou da 
“verdade” das apreciações subscritas. Por outro lado, o direito de crítica com este sentido não conhece 
limites quanto ao teor, à carga depreciativa e mesmo à violência das expressões utilizadas.  
Em suma, quanto aos crimes de injúrias a acusação não contém factos que permitam a responsabilização 
penal do arguido, porque omite qualquer narração que fundamentadamente sustente a comparticipação 
do arguido nos factos. 
 
Acórdão de 3 de Junho de 2009 (Processo n.º 09P0617) 
Difamação - Injúria - Bem jurídico protegido - Crimes de perigo - Abuso de liberdade de imprensa - 
Liberdade de expressão - Direito de crítica 
 

I - O crime de difamação, tendo como objecto o mesmo bem jurídico do crime de injúria – a honra e 
consideração –, distingue-se desta por a imputação de factos ou utilização de expressões ser feita por 
intermediação de um terceiro, com quem o agente comunica por qualquer forma verbal ou escrita, 
imputando ao ofendido ausente factos ou formulando juízos ofensivos da sua honra e consideração, ao 
passo que, na injúria, a imputação ou juízo ofensivos da honra são dirigidos directamente ao titular desse 
bem jurídico (arts. 180.º, n.º 1, e 181.º, n.º 1, do CP). 
II - Não é necessário que tais expressões atinjam efectivamente a honra e consideração da pessoa visada, 
produzindo um dano de resultado, bastando a susceptibilidade dessas expressões para ofender. É que o 
crime em causa é um crime de perigo, bastando a idoneidade da ofensa para produzir o dano. 
III - Se as expressões utilizadas pelo demandado no seu escrito constituem um ataque directo à pessoa do 
demandante, nada têm a ver com uma crítica da sua actuação, pois esta, por muito contundente que seja, 
exige sempre uma relação com o objecto criticado, e uma relação lógica, racionalmente fundada, o que 
não exclui a ironia, o humor, mesmo corrosivo, e o tom sarcástico. 
IV - Criticar é tomar o objecto da crítica e julgá-lo, pois, a crítica tem uma vertente judicativa. Não se 
exigindo que a actividade judicatória seja necessariamente sisuda e circunspecta, sendo compatível com 
uma multiplicidade de registos, desde o sério ao cómico, o que é certo é que ela tem de manter uma 
relação lógica com o objecto criticado e não descambar para o ataque pessoal, sobretudo quando tal 
ataque entre no domínio da ofensa à honra e consideração das pessoas. Se é verdade que o exercício da 
liberdade de expressão e de comunicação exigem, muitas vezes, um recuo da tutela da honra, esse recuo 
há-de ser justificado como meio necessário, adequado e proporcional para o exercício eficaz daquele 
direito. 
V - O mesmo se diga em relação ao direito de emitir opinião num artigo opinativo. Sendo a opinião de 
tónica subjectiva, a verdade é que ela tem de partir de um substrato objectivo e manter com ele uma 
ligação lógica. Podendo expender-se uma opinião, tanto sobre um facto, um acontecimento, como sobre 
uma pessoa, esta última é sempre mais difícil de aceitar, sobretudo quando se traduz numa opinião 
desfavorável, porque aí é mais fácil o resvalamento para o domínio do ilícito. 
necessário, adequado e proporcional para o exercício eficaz daquele direito. 
V - O mesmo se diga em relação ao direito de emitir opinião num artigo opinativo. Sendo a opinião de 
tónica subjectiva, a verdade é que ela tem de partir de um substrato objectivo e manter com ele uma 
ligação lógica. Podendo expender-se uma opinião, tanto sobre um facto, um acontecimento, como sobre 
uma pessoa, esta última é sempre mais difícil de aceitar, sobretudo quando se traduz numa opinião 
desfavorável, porque aí é mais fácil o resvalamento para o domínio do ilícito. 
VI - Uma tradição longamente firmada no seio das democracias admite com largueza a crítica e a opinião 
em certos domínios sociais e sobretudo políticos, aqui envolvendo mesmo os protagonistas. Todavia, a 
crítica e a opinião não podem ter como único sustentáculo, mesmo aí, o ataque pessoal, sobretudo 
quando esse ataque é imotivado, cego, ditado pela paixão ideológica ou por um espírito de vindicta ou de 
ajuste de contas. 
 

Acórdão de 29 de abril de 1999 (Processo n.º 99B118) 
Liberdade de Imprensa – Liberdade de Informação – Direito à Imagem – Direito ao Bom Nome – 
Difamação com Publicidade – Colisão de Direitos – Obrigação de Indemnizar – Nexo de Causalidade 
 

I - A causalidade "naturalística" é insindicável nos recursos de revista, já que tal corresponde à apreciação 
de matéria de facto. 
Só a "causalidade jurídica" é sindicável pelo Supremo, já que, quanto a esta, se trata de valorar e 
enquadrar normativamente a cronologia naturalística dos factos, em ordem a apurar se tal cronologia 
permite a fixação da conexão normativa de causa / efeito entre o facto e o dano. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/82dae5072f94e93b802575d300377e84?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/661c28da598e30308025696900344887?OpenDocument
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II - A nossa lei consagra a teoria da causalidade adequada, na sua formulação negativa, - a mais ampla - 
segundo a qual um facto é causa adequada de um dano desde que haja sido uma condição da sua eclosão, 
isto é que não seja de todo indiferente para a produção desse dano (artigo 563º do CCIV). 
III - Tendo uma agência noticiosa difundido, através de diversos órgãos da imprensa escrita, factos graves 
de carácter objectivamente difamatório de um cidadão - imputando-lhe a qualidade de cabecilha de uma 
rede de droga - notícia depois profusamente divulgada por esses mesmos órgãos, há que considerar tal 
conduta como causa adequada dos danos sofridos pelo visado na sua dignidade e personalidade moral 
IV - Tal difusão - que se provou ser falsa - representa um verdadeiro abuso do direito à informação e à 
liberdade de imprensa (artigo 37º da Constituição de 1976), tanto mais que é flagrantemente violador de 
direitos com idêntica dignidade constitucional e legal como o direito ao bom nome e reputação e à 
imagem pública e cívica (artigos 24º, 25º e 26º da Constituição de 1976 e 70º e 484º do CCIV). 
 
Transmitir noticiosamente para os jornais que alguém - facilmente identificado e identificável - é um dos 
cabecilhas da droga sem elementos sérios que sustentem a notícia, não é exercer o direito à informação 
e à liberdade de imprensa; é abusar deles. 
Aqui não há compressão do direito exercido pela Ré; há uma sanção (civil é certo) porque - ao abusar 
nesse exercício - a Ré deixou de o exercer. 
O abuso do direito (figura geral da teoria do direito) corresponde em regra à violentação de direitos de 
terceiro; e tal princípio tanto se aplica aos direitos consagrados como aos não consagrados 
constitucionalmente. 
Improcedem, por conseguinte, todas as conclusões das alegações dos recorrentes. 

 
Acórdão de 2 de março de 1988 (Processo n.º 039322) 
Abuso da Liberdade de Imprensa – Difamação com Publicidade Injúrias com Publicidade  
 

I - A prova da verdade dos factos deve ser deduzida na contestação a apresentar, em tal caso, no prazo 
de cinco dias a contar da notificação do despacho que designou dia para julgamento. 
II - A isenção da pena, decretada ao abrigo do artigo 172, n. 1, do Código Penal não implica a inexistência 
de condenação em indemnização porquanto, não obstante se excluir a pena, permanece o ilícito. 
 
Acórdão de 18 de maio de 1988 (Processo n.º 039493) 
Princípio do Contraditório – Difamação com Publicidade – Injúrias com Publicidade – Abuso de Liberdade 
de Imprensa – Recurso – Suspensão de Periódico 
 

I - Dada a natureza dos interesses discutidos em processo criminal, o objecto dos recursos que se 
interponham e normalmente amplo, sendo quase sempre de conhecimento oficioso as questões que se 
levantam. Portanto, em princípio, não funciona aqui a regra do n. 3 do artigo 
684 do Codigo de Processo Civil. 
II - No domínio do Decreto-Lei n. 27 495, de 27 de Janeiro de 1937, a falta ou, insuficiência do 
esclarecimento de referências, alusões ou frases equivocas constituía ilícito penal, punível com uma 
sanção da mesma natureza (multa), a conhecer em processo penal especial acola regulado. 
III - Um jornal não poderá ser judicialmente suspenso, sem primeiro ser ouvido o proprietário. 
IV - Por sua vez, para se decretar semelhante medida, necessário será que o facto dela desencadeante 
possa objectiva e subjectivamente ser imputado a empresa. 
V - Formalmente satisfar-se-á o citado artigo 27, levando-se ao processo, no prazo de 5 dias, o recorte do 
jornal, onde o notificado prestou, no devido lugar, o esclarecimento. 
VI - Quando a equivocidade respeite simultaneamente ao sentido da referência, alusão ou frase e a pessoa 
do visado, o requerido, naquele processo, desonerar-se-á, se disser que não foi sua intenção atingir esta. 
 
Acórdão de 4 de dezembro de 1997 (Processo n.º 97P199) 
Abuso de Liberdade de Imprensa – Injúria – Difamação – Calúnia – Lei Aplicável 
 

I - No âmbito da aplicação do CP de 1886, os chamados delitos ou crimes de abuso de liberdade de 
imprensa eram objecto de legislação especial, consubstanciada nas diversas Leis de Imprensa. 
II - Com a entrada em vigor do CP de 1982, introduziram-se duas importantes alterações neste domínio, 
no tocante ao tratamento dado aos crimes de injúria e difamação: não só se modificou o critério de 
distinção entre estes dois crimes, como também passou a existir no próprio CP, uma punição específica 
para os crimes "contra a honra" cometidos através dos meios de comunicação social. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/01e54fd82fd2fd67802568fc00392e41?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dbaf00145c099069802568fc00392e2b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/6970d98795a4d5f2802568fc003b9f92?OpenDocument
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III - No CP de 1995, manteve-se a indicação de uma punição específica para tais crimes ainda que agora 
sob a designação de calúnia, o que uma vez mais implica que a previsão legal das penas não seja indicada 
na Lei de Imprensa, ainda que os elementos típicos de um crime contra a honra cometidos através de 
meios de comunicação social se encontrem descritos, em parte, nos próprios Códigos Penais e em parte 
na Lei de Imprensa. 
IV - Desta, e no que releva quanto aos aspectos punitivos de tais crimes, só se manterá em vigor a parte 
respeitante às infracções à liberdade de imprensa cometidas por empresas jornalísticas, bem como 
eventualmente a comissão, através da comunicação social, de crimes que não tenham como objecto a 
honra de alguém. 
V - No domínio do CP de 1982, é de considerar manter-se ainda em vigor a disposição da Lei de Imprensa, 
que determinava a possibilidade de substituição da prisão por multa, independentemente do limite de 6 
meses contidos na lei geral, para os arguidos que ainda não tivessem sofrido condenações nesta área de 
ilícito. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
 
Acórdão de 17 de agosto de 2020 (Processo n.º 21260/17.2T8LSB.L1-2) 
Direito de Personalidade – Liberdade de Informação – Liberdade de Expressão – Direito ao Bom Nome – 
Direito à Honra e Consideração Social – Responsabilidade Civil Extracontratual 
 

I – O direito de personalidade é um direito subjetivo e deve ser observado por todos. Ficam, pois, 
abrangidos direitos que recaem sobre bens personalíssimos, como o direito à vida, à integridade física, à 
imagem ou ao nome. 
II – A liberdade de informação e de expressão está inscrita no quadro dos direitos, liberdades e garantias 
pessoais e tem por fim último garantir a plenitude da democracia, a pluralidade de opiniões e de 
pensamento. 
III – Entre os limites à liberdade de expressão encontram-se os direitos da personalidade, mais 
concretamente o direito à honra, à privacidade e à imagem, os quais, alicerçados no princípio elementar 
da dignidade da pessoa humana, são, em regra, absolutos. 
IV – O TEDH considerou que, estando em causa a liberdade de expressão em matéria científica e portanto, 
em matéria de relevante interesse público, a liberdade de expressão goza de uma ampla latitude, só se 
justificando uma ingerência restritiva do Estado, mesmo por meio dos tribunais, desde que a restrição 
constitua uma providência necessária, numa sociedade democrática, entre outros objetivos, para garantir 
a proteção da honra ou dos direitos de outrem, em conformidade com o n.º 2 do art. 10.º da Convenção, 
sendo que essa exceção tem de corresponder a uma “necessidade social imperiosa. 
V – Os cidadãos em geral devem poder debater abertamente as questões de interesse público, sem 
qualquer receio de serem acionados judicialmente, devendo evitar-se aqui o persistente perigo de 
autocensura. Isto, independentemente do choque, da amargura, do trauma, ou distúrbio emocional que 
daí possa resultar. A crítica pública deve ser um direito e não um risco  
VI –Um determinado conteúdo expressivo só deixará de ser protegido se se demonstrar, e na medida em 
que ficar demonstrado, que o mesmo atenta de forma desproporcionada contra direitos e interesses 
constitucionalmente protegidos. 
VII – À luz da Constituição, a liberdade de expressão e a honra têm o mesmo valor jurídico, inviabilizando-
se qualquer princípio de hierarquia abstrata entre si. 
VIII – Sendo os direitos de liberdade de expressão e à honra e ao bom nome, de igual hierarquia 
constitucional, o primeiro não pode, em princípio, atentar contra o segundo, devendo procurar-se a 
harmonização ou concordância pública dos interesses em jogo, por forma a atribuir a cada um deles a 
máxima eficácia possível, em obediência ao princípio jurídico-constitucional da proporcionalidade, 
vinculante em matéria de direitos fundamentais 
IX – Se é certo que a Constituição não traça uma hierarquia dos direitos fundamentais, não se pode ignorar 
que a CEDH confere primazia à liberdade de expressão, em detrimento do direito à honra e ao bom nome. 
X – Os juízos de valor ou meras opiniões, enquanto manifestações do subjetivismo do respetivo autor, 
cuja validade ou verosimilhança serão livremente avaliáveis por cada um, estarão particularmente 
legitimados enquanto objeto do direito fundamental à liberdade de expressão.  

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/28abc159ae9cb361802585ac002d3cad?OpenDocument&Highlight=0,imprensa,liberdade,de,expressão,injúria
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XI – Pressuposto para a responsabilização do agente nas situações previstas no art. 484º, do CCivil, são a 
afirmação ou divulgação de factos, e já não os juízos de valor ou as opiniões. 
XII – Tendo em conta a indemonstrabilidade da verdade dos factos no momento da sua divulgação, bem 
como interesse público a esta associado, parece razoável excluir a responsabilidade do agente, mesmo 
quando posteriormente se venha a apurar o caracter inverídico daqueles.  
XIII – As suspeições, presunções, hipóteses ou dúvidas oferecidas nas declarações de facto, divulgadas 
pelo agente, não podem considerar-se propriamente como pressupostos de aplicação do art. 484º, do 
CCivil.                 
XIV – Constitui obstáculo à aplicação do art. 484º, do CCivil, relativamente ao autor das declarações a 
circunstância de os juízos de suspeição, as presunções, bem como as hipóteses levantadas poderem não 
ser da autoria de quem divulgou os factos donde aquelas emergiram.  
XV – Sendo proibida a afirmação ou divulgação de factos falsos, mas se proferidos dentro dos limites 
aceitáveis da liberdade de expressão e com uma base factual sólida, e não havendo uma ofensa gritante 
à honra e bom nome de outrem, o erro pode-se ter por admissível, aceitável e justificável, atendendo, 
nomeadamente, à proporcionalidade e adequação das expressões usadas.  
XVI – A jurisprudência do TEDH, aponta para uma menor esfera de proteção da honra e consideração de 
figuras públicas, face à de simples particulares, assim como quando estejam em causa assuntos de 
interesse público ou geral.                
XVII – Também é entendimento do TEHD que “não se exige aos cidadãos ou aos media que corroborem 
factos injuriosas com o mesmo grau de certeza que o poder judicial, i.e., "em pé de igualdade com o do 
processo criminal", mas apenas que "a base factual seja sólida".         
XVIII – Como é entendimento do TEDH “a liberdade de expressão abarca tanto as “informações ou ideias 
favoráveis, inofensivas ou indiferentes como aquelas que chocam, inquietam ou ofendem” e que 
“contestam a ordem estabelecida”, pois é justamente nesses casos que “é mais preciosa”. 
 
Tendo em conta a indemonstrabilidade da verdade dos factos no momento da sua divulgação, bem como 
interesse público a esta associado, parece razoável excluir a responsabilidade do agente, mesmo quando 
posteriormente se venha a apurar o caracter inverídico daqueles. 
As suspeições, presunções, hipóteses ou dúvidas oferecidas nas declarações de facto, divulgadas pelo 
agente, não podem considerar-se propriamente como pressupostos de aplicação do art. 484º, do 
CCivil.                
Conclui-se, pois, que a decisão proferida pelo tribunal a quo não violou o disposto no artigo 18.º, 
n.ºs 2 e 3, da Constituição da República Portuguesa, não padecendo, por isso, a 
mesma de qualquer inconstitucionalidade. 
Destarte, improcedendo as conclusões do recurso de apelação, há que confirmar a decisão proferida 
pelo tribunal a quo. 
 
Acórdão de 12 de setembro de 2020 (Processo n.º 15787/17.3T8LSB.L1-2) 
Pessoa Coletiva – Partido Político – Proteção da Honra – Liberdade de Expressão 
 

I. A tutela da honra radica na dignidade da pessoa humana, fundamento da ordem jurídica (art.º 1.º da 
Constituição da República Portuguesa), a qual consagra expressamente a integridade moral e física e o 
bom nome e reputação como direitos pessoais fundamentais (artigos 25.º n.º 1 e 26.º n.º 1 da CRP). 
II. As pessoas coletivas beneficiam da proteção da sua honra, bom nome ou consideração, na medida 
ajustada à sua natureza e aos seus fins. 
III. O direito à liberdade de expressão é um direito fundamental, constituindo condição essencial da 
promoção e expressão da autonomia individual, pressuposto da dignidade da pessoa humana, na sua 
dimensão de ser relacional. 
IV. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que deve ser levada em 
consideração pelos tribunais portugueses, a liberdade de expressão será em regra tutelada, só podendo 
ser derrogada em casos excecionais, nomeadamente para a “proteção da honra”, uma vez verificados os 
pressupostos do art.º 10.º n.º 2 da CEDH. 
V. Embora a liberdade de expressão individual encontre na Internet um espaço privilegiado para o seu 
exercício, o raciocínio a fazer para aferição das limitações a que aí está sujeita não deve divergir do que é 
efetuado para idêntica manifestação operada noutros contextos comunicacionais. 
VI. O objetivo fundamental do direito constitucional da comunicação consiste em permitir que o jornalista 
esteja à vontade para comunicar o que, de acordo com a sua consciência ética e deontológica, entende 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/048643d2c2296d508025848c0045abc7?OpenDocument&Highlight=0,imprensa,liberdade,de,expressão,injúria
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que deve ser comunicado, numa lógica de otimização dos direitos e interesses em confronto, que obriga 
a que se procure salvaguardar o conteúdo essencial destes direitos. 
VII. Os partidos políticos, pessoas coletivas de direito privado, que concorrem para a livre formação e o 
pluralismo de expressão da vontade popular e para a organização do poder político, gozam dos direitos 
fundamentais próprios da sua natureza e dos seus fins, entre os quais o direito à liberdade de expressão 
em sentido amplo e o direito à honra, na vertente exterior, relacional ou objetiva. 
VIII. A censura pressupõe o efeito de forças terceiras que condicionam o exercício por alguém do seu 
direito de expressão e informação. 
IX. A eventual opção, livremente tomada por um jornal, de não publicitar as ações de um determinado 
partido, por não se rever no seu ideário político, não constitui um ato de censura, mas pode concitar a 
intervenção da ERC, no âmbito das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 53/2005, de 08.11 (cfr. 
al. e) do art.º 8.º: “Garantir a efectiva expressão e o confronto das diversas correntes de opinião, em 
respeito pelo princípio do pluralismo e pela linha editorial de cada órgão de comunicação social). 
X. Os partidos políticos estão sujeitos a um especial escrutínio, nomeadamente e em especial por parte 
dos jornalistas, não sendo de esperar que essa abordagem seja subserviente, cautelosa, prudente, mas 
sim sincera, livre, posto que, caso essa mensagem belisque ou fira a honra do partido, sejam respeitados 
critérios mínimos de objetividade, relevância e boa fé, seja na afirmação de factos, seja na formulação de 
juízos de valor. 
XI. É lícita, contendo-se no exercício legítimo do seu direito à liberdade de expressão, a seguinte atuação 
da jornalista, ora R.: 
Na sequência de uma reportagem do jornal I, respeitante ao ora A., a jornalista S, que mantém uma página 
pessoal na rede social Facebook, nela criticou o aludido jornal, por ter dado “espaço” a um partido que, 
no seu entender, o não deveria ter, por, segundo o juízo dessa jornalista, o A. ser um partido xenófobo, 
racista, que emite uma mensagem de ódio e tem na sua génese o desrespeito pelos direitos humanos. A 
ora R., também jornalista, interveio na aludida página do Facebook, aí consignando a sua concordância 
com S (“Nem mais”), acrescentando que “Noutros tempos, nas semanas em que andei com os pequenos 
partidos optamos sempre por não dar tempo de antena ao PNR.” 
 
É lícita, contendo-se no exercício legítimo do seu direito à liberdade de expressão, a seguinte atuação da 
jornalista, ora R. 
 
Na sequência de uma reportagem do jornal I, respeitante ao ora A., a jornalista S, que mantém uma 
página pessoal na rede social Facebook, nela criticou o aludido jornal, por ter dado “espaço” a um partido 
que, no seu entender, o não deveria ter, por, segundo o juízo dessa jornalista, o A. ser um partido 
xenófobo, racista, que emite uma mensagem de ódio e tem na sua génese o desrespeito pelos direitos 
humanos. A ora R., também jornalista, interveio na aludida página do Facebook, aí consignando a sua 
concordância com S (“Nem mais”), acrescentando que “Noutros tempos, nas semanas em que andei com 
os pequenos partidos optamos sempre por não dar tempo de antena ao PNR.” 
Faltando o aludido pressuposto da responsabilidade extracontratual imputada à R. (facto ilícito), é 
irrelevante, contrariamente ao pretendido pelo A., o apuramento de eventuais danos causados pela 
aludida conduta. 
 
Acórdão de 19 de dezembro de 2019 (Processo n.º 704/12.5TVLSB.L1-2) 
Ofensas à Honra – Dever de Reserva dos Juízes – Defesa da Honra – Liberdade de Expressão 
 

I. O direito à liberdade de expressão é um direito fundamental, constituindo condição essencial da 
promoção e expressão da autonomia individual, pressuposto da dignidade da pessoa humana, na sua 
dimensão de ser relacional. 
II. O direito à honra e ao bom nome não goza de uma proteção autónoma na Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos, sendo apenas considerado uma das exceções ao conteúdo e ao exercício da liberdade 
de expressão. 
III. No seu confronto com a honra, bom nome e consideração de outrem, os juízos de valor que os atinjam 
serão admissíveis se se alicerçarem numa “base de facto razoável” e se reportarem a algum assunto de 
interesse legítimo, não competindo aos tribunais ajuizar se uma opinião é “justa”, “ponderada”, 
“razoável” ou “grosseira”, pois esse juízo caberá, afinal, a toda a coletividade. 
IV. O direito à defesa jurisdicional de direitos permite e proporciona uma linguagem acutilante, que 
poderá ser ofensiva da honra ou consideração de outrem, desde que tenha conexão com o thema 
decidendum e respeite limites de proporção e de necessidade. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/67d5b8b36cf32c54802584f500332534?OpenDocument&Highlight=0,imprensa,liberdade,de,expressão,injúria
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V. Constitui exercício legítimo do direito de defesa, em ação de responsabilidade civil intentada por 
alegada responsabilidade da ré na publicação de notícias tidas como difamatórias do autor, a alegação, a 
título de exceptio veritatis e de exceção de má reputação (do autor), de factos mencionados nas aludidas 
notícias e desmentidos pelo autor na petição inicial, tidos pela ré como estando documentalmente 
indiciados.  
VI. A utilização, na contestação, de expressões como “Em face do exposto, e sem prejuízo do que vier a 
resultar da realização da competente perícia psiquiátrica, concede-se que o Autor sofrerá de alguma 
doença crónica”; “Pois que a actuação acima descrita evidencia que o mesmo, ao invés de se reconduzir 
ao papel de pacificador social e de servidor da justiça, como se impunha, optou por assumir um papel de 
“utente crónico” da justiça”; Infelizmente, a Ré já se habituou à soberba do Autor, que julga que o dever 
de respeito é uma via de sentido único e que só a sua “honra” é merecedora de tutela jurídica”, 
constituem remoques, “apartes” ou comentários desagradáveis, deselegantes e desnecessários, mas que 
não têm a virtualidade de beliscar a honra ou a consideração do A., ainda para mais quando se enquadram 
num já longo conflito que se instalou entre o A. e a R., como se mostra documentado nos autos. 
VII. A afirmação de que determinado comportamento processual da ré “só é entendível face à ignorância 
demonstrada” é uma tirada desprimorosa, que não belisca a honra e consideração da R., devendo ser 
analisada à luz do ambiente de crispação e conflito que se instalou entre o A. e a R. desde o início do 
processo disciplinar instaurado contra a R., de que o A. era o instrutor. 
VIII. A inserção, em nota de rodapé de ofício remetido pelo A. ao Conselho Superior da Magistratura, de 
menção à "personalidade algo deformada da arguida”, embora constitua a afirmação de um juízo de valor 
objetivamente desonroso sobre a personalidade da aqui R., consubstancia a formulação de um juízo 
conclusivo devidamente contextualizado no âmbito de uma participação disciplinar em que são 
imputados à ora R. factos de enorme gravidade, contendo-se dentro dos limites do exercício legítimo da 
liberdade de expressão, máxime na vertente do exercício do direito de denúncia. 
IX. Estando em causa o exercício de um direito de denúncia de factos alegadamente violadores dos 
deveres profissionais de um advogado, efetuado perante um órgão obrigado ao dever de sigilo (Conselho 
de Deontologia do Porto da Ordem dos Advogados), violação essa atinente ao exercício do mandato num 
determinado procedimento, não é adequada ou exigível a ocultação, perante aquele órgão, da identidade 
da respetiva mandante, para o efeito rasurando a documentação respetiva e retirando ao órgão decisor 
a apreciação de elementos que poderiam ser relevantes na avaliação da gravidade do suposto ilícito 
disciplinar, atendendo à proximidade existente entre mandatário e mandante (marido e mulher) – pelo 
que a não ocultação do nome da ora ré, nessa participação à Ordem dos Advogados, dirigida contra o 
advogado, seu marido, não constituiu ofensa ilícita à sua honra ou consideração. 
X. O direito de resposta tem consagração constitucional (art.º 37.º n.º 4 da CRP), constituindo um 
específico direito de expressão, um componente integrante do direito geral de expressão e informação, 
ou seja, “uma pretensão juridicamente protegida de fazer publicar ou difundir uma contra-mensagem no 
mesmo órgão de comunicação onde apareceram a público as declarações que tenham posto em causa o 
interessado”. 
XI. A liberdade de expressão do juiz e o direito de resposta cedem perante o dever de reserva, o qual visa 
acautelar a independência dos tribunais, o prestígio da justiça e o consequente direito de todos a uma 
tutela jurisdicional efetiva, valores tutelados pela Constituição (artigos 20.º, 202.º, 203.º, 216.º da CRP). 
XII. Por desrespeito do dever de reserva, viola ilicitamente a honra e consideração da juíza visada o juiz, 
inspetor judicial, que, sem autorização prévia do CSM, seja mediante o exercício do “direito de resposta”, 
seja prestando declarações a um jornalista, transmite informações confidenciais e desonrosas para essa 
magistrada (pendência de um processo disciplinar alegadamente por “factos muito graves”, arrolamento 
de uma testemunha falsa para se defender da acusação de ter chamado mentiroso a um inspetor). 
 
A liberdade de expressão do juiz e o direito de resposta cedem perante o dever de reserva, o qual visa 
acautelar a independência dos tribunais, o prestígio da justiça e o consequente direito de todos a uma 
tutela jurisdicional efetiva, valores tutelados pela Constituição (artigos 20.º, 202.º, 203.º, 216.º da CRP). 
Por desrespeito do dever de reserva, viola ilicitamente a honra e consideração da juíza visada o juiz, 
inspetor judicial, que, sem autorização prévia do CSM, seja mediante o exercício do “direito de resposta”, 
seja prestando declarações a um jornalista, transmite informações confidenciais e desonrosas para essa 
magistrada (pendência de um processo disciplinar alegadamente por “factos muito graves”, arrolamento 
de uma testemunha falsa para se defender da acusação de ter chamado mentiroso a um inspetor). 
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Acórdão de 11 de dezembro de 2019 (Processo n.º 4695/15.2T9PRT.L1-9) 
Crime de Difamação Agravada – Crime de Injúria Agravada – Direitos de Personalidade  
 
- Nas ofensas à honra estão sempre em causa dois valores constitucionais de igual valor – a honra e a 
liberdade de expressão (art.ºs 26º e 37º da CRP ), sendo que a prevalência de um deles em cada caso tem 
sempre que resultar de uma ponderação das circunstâncias do caso concreto, encontrando um equilíbrio 
que preserve sempre a liberdade de expressão, indispensável à subsistência de uma sociedade 
democrática, limitada pela proibição do aniquilamento da honra. 
Atendendo a que a CEDH, como todo o direito convencional de que Portugal é parte contratante, tem 
valor infra-constitucional, mas supra-legal, na indagação sobre se determinada conduta constitui crime 
contra a honra há que ter em atenção o disposto nesta convenção, interpretada pela jurisprudência do 
TEDH, nomeadamente a produzida a propósito do art.º 10º, Liberdade de expressão; 
II-Como se sabe, a honra é um bem jurídico complexo, que inclui quer o valor pessoal ou interior de cada 
indivíduo, radicado na sua dignidade, quer a sua manifestação exterior - reputação ou consideração -, 
traduzida na estima e respeito que a personalidade moral de alguém infunde aos outros e que vai sendo 
adquirida ao longo dos anos, probidade e lealdade de carácter, protegendo-se  a honra interior inerente 
à pessoa enquanto portadora de valores espirituais e morais e, para além disso, a valência deles 
decorrente, a sua boa reputação no seio da comunidade", a qual encontra o seu "fundamento essencial" 
na "irrenunciável dignidade pessoal"  ; 
III- Nesta perspectiva, como reiteradamente vêm decidindo os nossos tribunais e o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, aqueles que exercem cargos com relevância/expressão pública têm um qualificado 
dever de suportar as críticas inerentes à sua actividade, por muito duras - ou mesmo infundadas - que 
sejam. Salvo nos casos em que sejam notoriamente gratuitas ou infundadas, a eles cabe, na primeira linha, 
convencer do infundado das críticas, não podendo nunca subtrair-se ao debate público por via da ameaça 
- contra quem divulgue irregularidades no funcionamento das instituições - com o jus puniendi do Estado. 
Naturalmente, este tipo de preocupações não implicam que se deva descurar a necessidade de adequada 
tutela do (também fundamental) direito à honra e, muito menos, o reconhecimento do direito ao insulto; 
IV-Uma expressão degradante só assume o carácter de «difamação» quando nela não avulta em primeiro 
plano a discussão objectiva das questões mas antes o enxovalho das pessoas. Para além da crítica 
polémica e extremada tem de se visar o rebaixamento das pessoas. Só poderá falar-se de «difamação» 
quando o juízo de valor ou a crítica perdem todo o contacto com a obra, a prestação ou o problema que 
os motiva ou com a discussão das questões de interesse comunitário. E, em vez disso, passam a obedecer 
apenas ao propósito de rebaixamento de uma pessoa. Atingindo-a no sentimento de auto-estima ou 
ferindo-a na sua dignidade pessoal e consideração social"; 
V-Relativamente ao elemento subjectivo do crime de difamação a lei não exige como elemento do tipo 
criminal em análise qualquer dano ou lesão efectiva da honra ou da consideração, bastando, para a 
existência do crime, o perigo de que tal dano possa verificar-se, com efeito, tratando-se de um crime de 
perigo, não é necessário que o agente com o seu comportamento queira "ofender a honra ou 
consideração alheias, nem mesmo que se haja conformado com esse resultado, ou sequer que haja 
previsto o perigo (previsão da efectiva possibilidade ou probabilidade de lesão do bem jurídico da honra), 
bastando a consciência da genérica perigosidade da conduta ou do meio da acção previstos nas normas 
incriminatórias respectivas; 
VI-Assim não merece censura a decisão do Tribunal “a quo“ ao entender e sustentar na sentença que, no 
hipotético confronto entre dois direitos fundamentais– a putativa liberdade de expressão do recorrente 
e direito à honra da Assistente – deveria prevalecer concretamente o direito da assistente, justamente na 
medida em que os comentários do Recorrente ultrapassam a crítica sustentada, objetiva e equilibrada, 
constituindo antes uma ofensa gratuita e desmedida que não satisfaz qualquer propósito informativo ou 
crítico com utilidade nem constitui qualquer exercício lícito de um direito do recorrente – tais expressões 
jamais poderiam ser consideradas lícitas a coberto do alegado exercício do direito à liberdade de 
expressão sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana – enquanto princípio 
regulativo primário da nossa ordem jurídica, pois  para o cidadão médio as expressões “A senhora devia 
tomar mais banho, cheira mal!” e “Aquela jornalista com mau aspecto” são ofensivas, porque nelas “... 
não avulta em primeiro plano a discussão objectiva das questões mas antes o enxovalho das pessoas ...”, 
isto é, não correspondem a qualquer crítica ao desempenho profissional da Assistente, que era o que 
estava em causa, mas são meramente depreciativas da sua pessoa, pelo que são ofensivas da honra e 
consideração; 
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VII. Logo tais expressões jamais poderiam ser consideradas lícitas a coberto do alegado exercício do direito 
à liberdade de expressão sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana – enquanto 
princípio regulativo primário da nossa ordem jurídica. 
 
Assim não merece censura a decisão do Tribunal “a quo“ ao entender e sustentar na sentença que, no 
hipotético confronto entre dois direitos fundamentais– a putativa liberdade de expressão do recorrente 
e direito à honra da Assistente – deveria prevalecer concretamente o direito da assistente, justamente na 
medida em que os comentários do Recorrente ultrapassam a crítica sustentada, objetiva e equilibrada, 
constituindo antes uma ofensa gratuita e desmedida que não satisfaz qualquer propósito informativo ou 
crítico com utilidade nem constitui qualquer exercício lícito de um direito do recorrente – tais expressões 
jamais poderiam ser consideradas lícitas a coberto do alegado exercício do direito à liberdade de 
expressão sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana – enquanto princípio 
regulativo primário da nossa ordem jurídica, pois para o cidadão médio as expressões “A senhora devia 
tomar mais banho, cheira mal!” e “Aquela jornalista com mau aspecto” são ofensivas, porque nelas “... 
não avulta em primeiro plano a discussão objectiva das questões mas antes o enxovalho das pessoas ...”, 
isto é, não correspondem a qualquer crítica ao desempenho profissional da Assistente, que era o que 
estava em causa, mas são meramente depreciativas da sua pessoa, pelo que são ofensivas da honra e 
consideração; 
Logo tais expressões jamais poderiam ser consideradas lícitas a coberto do alegado exercício do direito à 
liberdade de expressão sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana – enquanto 
princípio regulativo primário da nossa ordem jurídica. 
 
Acórdão de 9 de abril de 2019 (Processo n.º 16687/16.0T8PRT.L1-7) 
Liberdade de Imprensa – Direito À Honra – Informação - Jornalista 
 
I - A prova por declarações de parte deve ser objecto de uma especial ponderação pelo tribunal, por ser 
a própria parte que depõe em juízo sobre factos que, em princípio, lhe são favoráveis. Tal não significa, 
porém, que não possa ou não deva ter um valor probatório próprio, ou seja, aquele que em função das 
características do caso seja justificado atribuir-lhe de acordo com a prudente convicção do juiz e que 
coincidirá essencialmente com os parâmetros de valoração da prova testemunhal. 
II - O direito à liberdade de expressão e de informação tutela bens jurídicos como a liberdade de 
pensamento livre, o desenvolvimento da personalidade dos cidadãos, permitindo a adopção de escolhas 
informadas, a “busca da verdade” e do “bem”, a protecção do pluralismo e da tolerância e a “formação 
da opinião pública e da vontade política democrática” de modo a permitir uma participação democrática 
efectiva.” 
III - A liberdade de expressão decorre do pluralismo de ideias e opiniões livremente expressas e constitui 
um direito essencial cuja protecção é condição para a existência de uma democracia pluralista necessária 
ao desenvolvimento do homem e ao progresso da sociedade. 
IV - A liberdade de opinião está intrinsecamente ligada à liberdade de informação. O direito de expressão 
consiste no direito de manifestar e divulgar, livremente, o pensamento; o direito de informação tem um 
âmbito normativo mais extenso, englobando opiniões, ideias, pontos de vista ou juízos de valor sobre 
qualquer assunto ou matéria, quaisquer que sejam as finalidades, não pressupondo um dever de verdade 
perante os factos. 
V - O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem interpreta o artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem no sentido do exercício da liberdade de expressão estar apenas sujeito a excepções que devem 
interpretar-se estritamente, devendo a sua necessidade ser estabelecida de forma convincente, de tal 
modo que o intérprete terá primeiro de ponderar o direito à livre expressão para só depois averiguar se 
deve actuar alguma das excepções do n.º 2 desse normativo. 
VI – A liberdade de informação, opiniões, ideias, pontos de vista ou juízos de valor sobre qualquer matéria 
ou assunto e quaisquer que sejam as finalidades, não pressupondo sequer um dever de verdade perante 
os factos, ainda que este possa ser relevante nos juízos de valoração a que se terá de proceder, em caso 
de conflito com outros direitos ou fins constitucionalmente protegidos, não deixa de exigir um interesse 
legítimo, geral ou um «interesse público» só podendo a divulgação justificar a ofensa dos direitos de 
personalidade fundamentais quando sobrelevem aqueles interesses perante a consideração das pessoas 
envolvidas. 
VII - O direito do público a ser informado tem como parâmetro a utilidade social da notícia, ou seja, deve 
restringir-se aos factos e acontecimentos que sejam relevantes para a vivência social, devendo a 
importância social da notícia ser integrada pela verdade do facto noticiado ou pela seriedade do artigo de 
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opinião, o que pressupõe a utilização pelo jornalista de fontes de informação fidedignas, tanto quanto 
possível, diversificadas, de modo a testar e controlar a veracidade dos factos. 
VIII - Constitui causa de exclusão da ilicitude da conduta a verificação de que o jornalista actuou em 
consonância com a sua função pública de formação da opinião pública, utilizando o meio menos danoso 
para a honra do atingido, com respeito pela verdade das imputações, em que fundadamente acreditou, 
depois de ter cumprido o seu dever de esclarecimento e comprovação, o dever de verificação da verdade 
da imputação, para o que releva o cumprimento das exigências derivadas das legis artis da profissão, não 
sendo, contudo, bastante um convencimento meramente subjectivo. 
 
O direito do público a ser informado tem como parâmetro a utilidade social da notícia, ou seja, deve 
restringir-se aos factos e acontecimentos que sejam relevantes para a vivência social, devendo a 
importância social da notícia ser integrada pela verdade do facto noticiado ou pela seriedade do 
artigo de opinião, o que pressupõe a utilização pelo jornalista de fontes de informação fidedignas, tanto 
quanto possível, diversificadas, de modo a testar e controlar a veracidade dos factos. 
Constitui causa de exclusão da ilicitude da conduta a verificação de que o jornalista actuou em 
consonância com a sua função pública de formação da opinião pública, utilizando o meio menos danoso 
para a honra do atingido, com respeito pela verdade das imputações, em que fundadamente 
acreditou, depois de ter cumprido o seu dever de esclarecimento e comprovação, o dever de verificação 
da verdade da imputação, para o que releva o cumprimento das exigências derivadas das legis artis da 
profissão, não sendo, contudo, bastante um convencimento meramente subjectivo. 
 
Acórdão de 21 de maio de 2015 (Processo n.º 142/09.7TCFUN.L1.-2) 
Liberdade de Informação – Direito de Personalidade – Direito à Honra e Consideração Social – Tribunal de 
Justiça da União Europeia 
 
I. O direito à informação prevalece sobre o direito ao bom nome e reputação, quando a notícia reveste 
interesse público e se encontra factualmente fundamentada. 
II. A linguagem satírica, mesmo acintosa e desagradável, é uma linha de formulação de crítica social que 
merece proteção no âmbito da liberdade de expressão. 
III. Extravasa os limites da liberdade de imprensa e de expressão a imputação, descontextualizada e 
desprovida da indicação de fundamentos, de financiamento ilegal de um partido político, assim como é 
ilícita a notícia, inventada, de que a PJ havia recebido um CD em que figuravam duas contabilidades, uma 
falsa, para ser apresentada às Finanças, e outra real, para uso dos administradores da empresa. 
 
Extravasa os limites da liberdade de imprensa e de expressão a imputação, descontextualizada e 
desprovida da indicação de fundamentos, de financiamento ilegal de um partido político, assim como é 
ilícita a notícia, inventada, de que a PJ havia recebido um CD em que figuravam duas contabilidades, uma 
falsa, para ser apresentada às Finanças, e outra real, para uso dos administradores da empresa. 
 
Acórdão de 24 de janeiro de 2013 (Processo n.º 2507/10.2TDPRT.L1-9) 
Difamação de Autoridade Pública – Interesse Público – Liberdade de Informação  
 
I - O direito à liberdade de expressão, permitindo a qualquer pessoa exprimir e divulgar livremente o seu 
pensamento pela palavra ou imagem(ns), compreende também o direito de crítica. 
E a crítica pode assumir duas vertentes: 
• a crítica objectiva, isto é, a formulação de juízos de valor sobre actos ou comportamento de alguém, e 
tendencialmente legítima, e 
• a crítica pessoal, ou seja, a formulação de juízos de valor sobre a própria pessoa, autora desses actos ou 
comportamentos, que, tendencialmente, pode ser considerada ilegítima. 
II - A actividade administrativa e os contratos públicos constituem realidades que a todos interessam e 
devem, por isso mesmo, estar sujeitas a um controlo apertado, por parte dos cidadãos em geral. 
III - Uma crítica objectiva à actividade política e governativa do Estado/Governo, e, portanto, de e com 
interesse público, inserida no campo da análise política e social, dirigida à actuação do 
Governo/Administração Pública, no que toca ao investimento público nas empreitadas de obras públicas 
não é suscetíveis de lesar a reputação do visado, pertencendo a conduta em apreço ao campo da 
denominada “atipicidade penal”. 
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A actividade administrativa e os contratos públicos constituem realidades que a todos interessam e 
devem, por isso mesmo, estar sujeitas a um controlo apertado, por parte dos cidadãos em geral.Uma 
crítica objectiva à actividade política e governativa do Estado/Governo, e, portanto, de e com interesse 
público, inserida no campo da análise política e social, dirigida à actuação do Governo/Administração 
Pública, no que toca ao investimento público nas empreitadas de obras públicas não é suscetíveis de lesar 
a reputação do visado, pertencendo a conduta em apreço ao campo da denominada “atipicidade penal”. 
 
O arguido não denunciou/criticou factos inverídicos, sendo que os juízos de valor constantes do artigo 
escrito sobre a (des)necessidade de determinadas obras públicas, à forma como os 
contratos de muitas dessas obras foram negociados, bem como as consequências para o País, foram 
efectuados de forma legítima, no âmbito e no respeito da liberdade de expressão constitucionalmente 
consagrada. 
 
Acórdão de 17 de novembro de 2012 (Processo n.º 54/11.4TASVC.L1 – 3) 
Difamação – Difamação com Publicidade – Difamação Não Verbal – Direito de Crítica – Liberdade de 
Expressão  
 
I – Existe erro notório na apreciação da prova – de conhecimento oficioso - quando do texto da decisão 
recorrida, por si ou conjugada com as regras da experiência comum, resulta com toda a evidência a 
conclusão contrária à que chegou o tribunal a quo. 
II - Apenas têm a natureza de factos, as situações da vida real, bem como o estado, a qualidade ou a 
situação real das pessoas ou das coisas, bem como os eventos concretos, sensoriais ou emocionais de 
certo(s) indivíduo(s). 
III - Em democracia, não se pode confundir "comentário e insinuação inverídica" com a expressão de uma 
mera crítica subjetiva e parcial sobre a conduta pública de uma qualquer figura política, sob pena de se 
acabar por condicionar, ilegitimamente, o direito à liberdade de expressão, reconhecido na Constituição 
da República Portuguesa e na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e violar o princípio da 
intervenção mínima do direito penal. 
IV - Um texto irónico e crítico publicado na rede digital global, na página pessoal de facebook de um 
político, que exprime juízos de valor e não ataca o visado – um seu adversário político - na sua substância 
pessoal, não integra crime de difamação. A tolerância dispensada aos juízos de valor é ostensivamente 
mais generosa do que a outorgada às imputações de facto e os seus limites são mais alargados quando 
visam um político, agindo na sua qualidade de figura pública, do que quando se referem a um simples 
particular. 
 
Em democracia, não se pode confundir "comentário e insinuação inverídica" com a expressão de uma 
mera crítica subjetiva e parcial sobre a conduta pública de uma qualquer figura política, sob pena de se 
acabar por condicionar, ilegitimamente, o direito à liberdade de expressão, reconhecido na Constituição 
da República Portuguesa e na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e violar o princípio da 
intervenção mínima do direito penal. 
Um texto irónico e crítico publicado na rede digital global, na página pessoal de facebook de um político, 
que exprime juízos de valor e não ataca o visado – um seu adversário político - na sua substância pessoal, 
não integra crime de difamação. A tolerância dispensada aos juízos de valor é ostensivamente mais 
generosa do que a outorgada às imputações de facto e os seus limites são mais alargados quando visam 
um político, agindo na sua qualidade de figura pública, do que quando se referem a um simples particular. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 

 
Acórdão de 4 de novembro de 2020 (Processo n.º 2294/17.3T9VFR.P1) 
Crime de Difamação – Honra – Factos – Juízos de Valor – Causa de Exclusão Punibilidade – Cauda de 
Exclusão da Ilicitude – Liberdade de Expressão – Conflitos de Direitos - TEDH 
 

I - A ofensa à honra no crime de difamação pode ser perpetrada através da imputação de factos ou da 
formulação de juízos.  
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II - Quando se trate da imputação de factos, ainda que sob a forma de suspeita, a conduta não é punível 
caso se verifiquem os pressupostos de exclusão de punibilidade do artigo 180º nº 2 do CP.  
III - Já quando se trate da formulação de juízos, a exclusão da ilicitude não está regulada nesse preceito 
mas sim na norma geral do artigo 31º do CP. 
IV - Tanto o direito à liberdade de expressão como o direito à honra têm consagração constitucional (art.ºs 
37º e 26º da CRP), sendo que nenhum se pode afirmar de forma absoluta sobre o outro.  
V - Verificado que seja um conflito entre tais direitos, deverá procurar-se uma solução que passará pela 
realização óptima de cada um deles, harmonizando-os segundo um princípio de concordância prática, 
para o que se deverá atender aos dados do caso concreto, usando-os segundo critérios de 
proporcionalidade, razoabilidade e adequação.  
VI - Necessária se tornará a compressão do direito á honra para salvaguarda da liberdade de expressão, 
no qual se inclui o direito à crítica objectiva, que se vem traduzindo, na prática jurisprudencial, na 
exigência da verificação de ataques à honra ou reputação social com certo nível de gravidade, pois só 
nestas circunstâncias uma eventual condenação, com base na violação desse direito, não poderá ser 
considerada uma interferência ilegítima no direito de liberdade de expressão, consagrado no art.º 10º, § 
1º, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. 
VII – O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vem indicando as características básicas que definem 
uma sociedade democrática e o papel que nela desempenha a liberdade de expressão, não se cansando 
de repetir, que o regime democrático é o único compatível com o sistema instituído pela Convenção 
Europeia. 
VIII - Características básicas de um qualquer regime democrático estão as noções de pluralismo, de 
tolerância e de espírito de abertura.  
IX – O Tribunal Europeu tem sustentado consistentemente que a liberdade de expressão está no coração 
de um regime democrático, sendo muito liberal na protecção da liberdade de expressão, particularmente 
no domínio político, e isso, mesmo que a linguagem empregue seja objectivamente ofensiva e até algo 
provocatória, ou ainda que se trate de ideias que choquem ou perturbem.  
X - Como adverte Manuel da Costa Andrade, o exercício do direito de crítica tende a provocar situações 
de conflito potencial com bens jurídicos como a honra e cuja relevância jurídico-penal está à partida 
excluída por razões de atipicidade. Tal vale, designadamente para os juízos de apreciação e valoração 
crítica vertidos sobre realizações científicas, académicas, artísticas, profissionais, etc., ou sobre prestações 
conseguidas no domínio do desporto e do espectáculo.  
XI - Segundo o entendimento hoje dominante, na medida em que não se ultrapassa o âmbito da crítica 
objectiva, isto é, enquanto a valoração e censura críticas se atêm exclusivamente às obras, realizações ou 
prestações em si, não se dirigindo directamente à pessoa dos seus autores ou criadores – os juízos de 
valor caem já fora da tipicidade de incriminações como a Difamação. A atipicidade afasta, sem mais e em 
definitivo, a responsabilidade criminal do crítico, não havendo, por isso, lugar à busca da cobertura de 
uma qualquer dirimente da ilicitude. 
XII - Para além disso, devem ainda considerar-se atípicos os juízos de facto feitos no contexto de uma 
valoração crítica objectiva, pressuposta a prova da verdade, como sucederá com a denúncia de que um 
trabalho de investigação assenta em plágio; ou a afirmação de um crítico desportivo que atribui a 
prestação de um atleta ao facto de ele actuar sob a influência de estimulantes proibidos pelos 
regulamentos. 
XIII - Contudo, e como adverte Manuel da Costa Andrade, já não poderão considerar-se atípicos os juízos 
que, no extremo oposto, atingem a honra e consideração pessoal, perdendo todo e qualquer ponto de 
conexão com a prestação ou obra que, em princípio, legitimaria a crítica objectiva. 
 
A forma que o arguido poderia reagir contra comportamentos que, no seu entender o 
prejudicavam deliberadamente, seria apresentar uma queixa crime e nunca juntar a um processo, que 
tem carácter público e a que qualquer pessoa pode aceder, o requerimento em causa nos autos. 
Tratando-se de juízos de valor objectivamente ofensivos da honra e consideração social e 
profissional devidas à magistrada judicial atingida, e não tendo ficado demonstrado que o arguido 
agiu de boa fé, no exercício legítimo de um justificado direito de defesa ou de crítica, sem extravasar os 
respectivos limites ou finalidades, é manifesto que não se verifica qualquer causa de exclusão da ilicitude 
(decorrente do n.º 2 do art.º 180.º ou do n.º 2 do art.º 31.º, ambos do CP), como justamente foi salientado 
pelo tribunal de primeira instância. 
 
Integrando o comportamento do arguido na previsão do tipo legal de difamação agravada, nenhuma 
censura merece a decisão recorrida, improcedendo também este fundamento do recurso. 
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Acórdão de 17 de agosto de 2020 (Processo n.º 21260/17.2T8LSB.L1-2) 
Crime de Imprensa – Presunção de Inocência – Difamação 
 

I - O direito de imprensa não é absoluto, uma vez que sofre as restrições necessárias à coexistência, numa 
sociedade democrática, de outros direitos como os da honra e reputação das pessoas. 
II - O princípio da presunção de inocência também vincula a comunicação social. 
III - Integra um crime de difamação a publicação de um artigo referente ao julgamento e condenação de 
um advogado a que foi dado o título de "Tribunal Criminal.... puniu advogado burlão". 
 
Integra um crime de difamação a publicação de um artigo referente ao julgamento e condenação de um 
advogado a que foi dado o título de "Tribunal Criminal.... puniu advogado burlão". 
Infeliz nos parece a ligação que se pretende fazer entre o Jornal... e um público de menor valia cultural. 
Trata-se só do periódico que tem mais tiragem a nível nacional, lido por todos os estratos sociais, 
profissionais e culturais, com colaboradores respeitáveis regulares; e não se pode justificar o teor de um 
título manifestamente reprovável com uma sintonização, que raramente acontecerá, entre algum 
tipo de conteúdo do jornal e os instintos mais primitivos de camadas populares. 
O pedido cível alicerçou-se essencialmente na publicação do título, que não no teor do texto publicado: a 
título de exemplo, seleciona-se esta passagem da decisão recorrida: “Temos assim de delimitar o 
direito de indemnização do demandante, ao grau de potenciação da escolha do título da noticia pela 
arguida. É manifesto que o título “Tribunal Criminal... puniu advogado burlão” veio potenciar as 
consequências negativas da condenação do assistente. Nesta ordem de ideias e recorrendo a 
critérios de equidade, deverá o tribunal reduzir o montante indemnizatório na medida que se considere 
adequada à conduta da arguida ao escolher aquele título para a notícia”. 
 
Acórdão de 29 de abril de 2020 (Processo n.º 6253/17.8T9VNG.P1) 
Difamação – Honra – Liberdade de Expressão – Direito de Crítica - Político 
 

I - O bem jurídico protegido pelo crime de difamação é a honra, a qual tem de ser vista numa dupla 
perspectiva: a honra interior, que se reconduz ao juízo valorativo que cada pessoa faz de si mesma e a 
honra exterior, equivalente à representação que os outros têm sobre o valor de uma pessoa, ou seja, a 
reputação, o bom nome, a consideração que uma pessoa goza no meio social. 
II - O direito ao bom - nome e reputação, com consagração constitucional [art.26.º da CRP] conflitua, por 
vezes, com o princípio constitucional da liberdade de expressão [art.37.º da CRP], o qual se traduz no 
direito de exprimir e divulgar livremente o pensamento, bem como o direito de informar, sem 
impedimentos ou discriminações. 
III - Porém, os direitos ao bom - nome e reputação e à livre expressão, que têm, em princípio, igual valor, 
não podem ser entendidos em termos absolutos e, em caso de conflito, têm de ser harmonizados nas 
circunstâncias concretas. 
IV - O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem entendido, em vários arestos, que “a liberdade de 
expressão constitui um dos fundamentos essenciais de todas as sociedades democráticas, sendo uma das 
condições primordiais para o seu progresso e para o desenvolvimento de cada um”. 
V - Ora, uma das manifestações da liberdade de expressão é o direito que cada pessoa tem de exercer o 
direito de crítica, nomeadamente, a nível político.  
VI - O Presidente de uma Junta de Freguesia, exercendo um cargo público, tem uma maior exposição e 
tem de se sujeitar à crítica, a qual é comunitariamente aceite, ainda que se recorra a expressões 
contundentes, desagradáveis, grosseiras.  
VII - Nesta decorrência, pese embora as expressões proferidas sejam agressivas e contundentes, uma vez 
que foram proferidas no âmbito de uma campanha eleitoral em que arguido e denunciante faziam parte 
de listas concorrentes, estão cobertas pela liberdade de expressão constitucionalmente garantida e por 
esta razão tem de se considerar não provado que o arguido tivesse agido com a consciência da 
punibilidade da sua conduta, daí decorrendo a sua absolvição, crime e cível. 
 
Acórdão de 18 de março de 2015 (Processo n.º 1469/12.6PEGDM.P1) 
Crime de Difamação – Abuso de Liberdade de Imprensa – Liberdade de Expressão – Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem   
 
I – Conforme imperativo constitucional do art 26º nº 1 da CRP de tutela de «bom nome e reputação», o 
art 70º CC consagra a tutela da pessoa contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua 
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personalidade moral e os arts 180º sgs do Código Penal incriminam a conduta de «difamação» e a de 
«injúria» - que pode ser qualificável como «calúnia» - para protecção da honra interior inerente à pessoa 
enquanto portadora de valores espirituais e morais e, para além disso, a valência deles decorrente, a sua 
boa reputação no seio da comunidade. 
II – Além do «bom nome e reputação», a CRP tutela igualmente – e em sede de «Direitos, Liberdades e 
Garantias pessoais» - genericamente – a «liberdade de expressão e informação» ex vi art 37º e – 
especificamente – a «liberdade de imprensa» ex vi art 38º – dos quais ressuma não se tratar de um 
«direito absoluto» mas de uma «liberdade com responsabilidade»- ex vi art 37º nº 3. 
III – Convoca-se assim a matéria particularmente sensível dos limites e das afectações à «liberdade de 
expressão» que são categorizáveis como «limites directos», «limites especiais», «restrições legais» e 
ainda as «situações de conflitos de direitos» a resolver pela metodologia da ponderação dos bens ou 
interesses em conflito que é aplicável quando não esteja a hipótese de conflito expressamente regulada 
na CRP e não seja suficiente o recurso a solução legal harmonizadora de um conflito. 
IV – Constituindo a CEDH «direito supra ordinário» ex vi art 8º nº 2 da CRP, à delimitação do objecto do 
crime doloso de difamação por meio de «abuso de liberdade de imprensa» importa a consideração da 
Jurisprudência do TEDH sobre «liberdade de expressão» como fundamental numa sociedade democrática 
ut conjugação do princípio geral do art 10º nº 1 com as excepções dos arts 10º nº 2 e 17º da CEDH. 
V – Não consubstancia crime doloso de difamação as expressões linguísticas - insertas em «artigo de 
opinião» expressivo de «luta-político-partidária-pessoal» - que - pecando pelo exagero que não eleva o 
nível redactorial – ainda se contém num exercício legítimo do «direito de informar» - com impressividade 
sem uma ofensividade censurável por desnecessidade ou gratuitidade - para asseverar uma «liberdade 
de informação» que se quer autêntica e não aparente. 
 
Não consubstancia crime doloso de difamação as expressões linguísticas - insertas em «artigo de opinião» 
expressivo de «luta-político-partidária-pessoal» - que - pecando pelo exagero que não eleva o nível 
redactorial – ainda se contém num exercício legítimo do «direito de informar» - com impressividade sem 
uma ofensividade censurável por desnecessidade ou gratuitidade - para asseverar uma «liberdade de 
informação» que se quer autêntica e não aparente. (…) 
Em suma, no reconhecimento não só de que «A liberdade de informação deve atender às 
regras de prudência, circunspecção, objectividade e sinceridade na expressão no pensamento» que 
consubstanciam formal e substancialmente o conteúdo informado - descritiva ou narrativa, opinativa ou 
valorativamente - mas também de que «A liberdade jornalística inclui o recurso a uma certa 
dose de exagero, e até de provocação, bem como a escolha dos meios técnicos a utilizar e o 
modo de expressão» - a impressividade sem uma ofensividade censurável por desnecessidade ou 
gratuidade - e até de que «Os jornalistas não são obrigados a distanciar-se do conteúdo de citações que 
possam provocar ou pôr em causa a honra de terceiros»  para asseverar uma «liberdade de informação» 
que se quer autêntica e não aparente, (…) 
 
Acórdão de 15 de outubro de 2014 (Processo n.º 6941/10.0TDPRT.P1) 
Crime de Liberdade de Imprensa – Crime de Difamação Através da Comunicação Social – Intimidade da 
Vida Privada – Figura Pública – Interesse Legítimo 
 

I – Se a actuação, ofensiva da honra e consideração, não está inserida na clausula de prossecução de 
interesses legítimos inerente á função publica de formação da opinião publica pelo meio de comunicação 
social, como é o caso dos domínios do simples entretenimento, da satisfação da curiosidade do leitor, da 
notícia de pura sensação, ou da vida privada e familiar de pessoas particulares ou anónimas, não pode 
aquela ser considerada justificada no âmbito do exercício do direito de informação. 
II – O conceito de “intimidade da vida privada e familiar” do artº 180º CP abrange apenas “o núcleo duro 
da vida privada” a esfera nuclear da sua intimidade como sejam a sexualidade, a saúde, a vida particular 
e familiar mais restrita e de carácter íntimo; 
III – A notícia reveste interesse legitimo se: a) o assistente é figura “muito” pública; b) tem pautado a sua 
vida mesmo privada por uma enorme exposição pública; c) tem sido o próprio que tem trazido os factos 
da sua vida privada ao conhecimento público. 
 
Notícia – que dada a sua natureza e objectivo – na qual não se pode considerar, de resto, que se haja 
emitido algum juízo de valor ou censura sobre a forma de actuar do assistente. 
Notícia que se mostra, de resto, elaborada de forma moderada, ponderada, tendo em vista o apontado 
objectivo, não podendo deixar de se entender que foi adequada a forma da sua apresentação. 
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A divulgação restringiu-se ao estritamente necessário ao fim em vista, por quem tem - e, pretende assumir 
- responsabilidades, na árdua, quotidiana – e nem sempre compreendida - tarefa de informação. 
Donde, se deve entender não ser punível a conduta do arguido, cfr. alíneas a) b) do n.º 2 do artigo 180º C 
Penal e, desde logo, uma vez que não estamos perante facto relativo à intimidade da vida privada do 
assistente, por força do n.º 3 do artigo 180º, donde seria aplicável o regime previsto no citado n.º 2. 
 
Acórdão de 12 de março de 2014 (Processo n.º 11315/10.0TDLSB.P1) 
Difamação - Carta Rogatória – Lei de Imprensa – Causa de Justificação  
 

I - O Tribunal não está vinculado à aceitação de um qualquer requerimento de inquirição de testemunhas 
por carta rogatória. Esta inquirição está sujeita a critérios de excecionalidade e de necessidade estrita. 
Resulta do nº 3 do artigo 230º do CPP que só será de admitir a expedição de cartas rogatórias quando se 
entender que são necessárias para a prova de algum facto essencial para a acusação ou para a defesa. 
II - A agravação da moldura da pena decorrente do nº 2 do artigo 182º do Cód. Penal não é inconstitucional 
por violação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade. 
III - Para que se considere provada a causa de justificação prevista no nº 2 do artigo 180º do Código Penal 
não basta que o jornalista alegue que se baseou em fontes fidedignas sem as identificar. 
IV - O facto de, nesse caso, o jornalista não beneficiar dessa causa de justificação não é contrário ao 
respeito pelo seu direito e dever de sigilo profissional. 
 
Acórdão de 12 de fevereiro de 2014 (Processo n.º 68/08.1TACDR.P1) 
Difamação – Liberdade de Expressão e Informação 
 
I – A lei não pune o uso de expressões difamatórias quando estas são proferidas prosseguindo interesses 
legítimos e o agente prove a verdade das mesmas, ou creia de boa-fé na sua veracidade [art. 180.º, n.º 2, 
do Cód. Penal]. 
II – Para que aja uma crença justificada na verdade dos factos e boa-fé é necessário que a convicção do 
agente decorra de uma busca de provas minimamente objetiva (investigação jornalística) para, de acordo 
com as regras da experiência comum, ficar convencido da verdade do que escreve. 
O arguido não consultou as actas das reuniões da Câmara (cfr. ponto 13 da matéria de fato), sendo que 
para a prova deste facto o Tribunal se limitou a consultar as actas juntas ao processo. Também não falou 
com as pessoas cujos dizeres citou e, com as que falou, elas desmentiram ter dito o que ali se lhes 
imputou. Ou seja, não há quaisquer razões objectivas para que uma pessoa normal, na posição do agente, 
dotado de espírito crítico e imbuído do sentido de informar apenas a verdade, fique convencida de que 
eram verdadeiros os factos que o arguido noticiou, em manifesto desacordo com o que as testemunhas 
citadas lhe disseram e invocando o conteúdo de actas que não consultou e que não documentavam o que 
afirmou. 
É, portanto, certo e seguro que, efectivamente, não se provou que o arguido estivesse convencido da 
verdade dos factos que imputou à ofendida, ou tivesse fundamento sério para, em boa fé, os 
reputar de verdadeiros, pelo que não se verifica um dos requisitos de não punibilidade da conduta, 
previsto na al. b) do nº2 do art. 180º do C. Penal. 
 
Acórdão de 23 de junho de 2010 (Processo n.º 3475/07.3TDPRT.P1) 
Difamação – Ofensas à Honra – Direito de Crítica – Liberdade de Expressão 
 

I- Na actividade sindical, como na actividade política, o interesse público-social justifica uma maior 
amplitude da liberdade de expressão. 
II- As expressões “esta gerência é antidemocrática, tem uma acção prepotente, unilateral, são uns 
tacanhos”, “esta empresa tem um comportamento convosco que não é digno, é desumano”, ditas contra 
a gerência da Assistente por dirigente sindical, com um propósito crítico e numa linha de defesa sindical 
dos interesses dos trabalhadores, em reunião plenária destes, só por si não são ofensivas da honra dos 
visados. 
 
No contexto dos autos, o arguido, na qualidade de dirigente sindical interveio em reunião 
plenária de trabalhadores da Assistente, tendo-se insurgido contra a gerência da Assistente, dizendo: «(…) 
esta gerência é antidemocrática, tem uma acção prepotente, unilateral, são uns tacanhos (…)», «(…) esta 
empresa tem um comportamento convosco que não é digno, é desumano (…)» e «(…) a forma grosseira 
como são tratados pela gerência os representantes dos trabalhadores desta empresa (…)». Fê-lo com um 
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propósito crítico, numa linha de defesa sindical dos interesses dos trabalhadores da Auto-Sueco, no 
âmbito das suas condições e relações laborais, num momento em que a gerência da Sociedade assistente 
se recusava a receber qualquer representante do Sindicato, apenas aceitando reunir com a 
Comissão de Trabalhadores. 
Dir-se-ia, contudo que aquelas expressões, proferidas por um dirigente sindical num contexto de luta 
sindical para além de poderem marcarem negativamente quem ainda as utiliza como forma de luta nos 
tempos actuais, são inaptas para beliscarem o bom nome da empresa m causa e da sua gerência. 
 
Acórdão de 26 de março de 2003 (Processo n.º 0242939) 
Abuso de Liberdade de Imprensa – Difamação – Prova de Verdade dos Factos – Interesse Protegido  
 

I - Nos crimes de difamação para que se verifique uma causa de exclusão da punibilidade é necessário que 
a imputação de factos tenha como finalidade a realização de interesses legítimos, públicos ou privados, 
e, cumulativamente, que o agente prove a verdade da imputação ou que tenha fundamento sério para, 
em boa fé, a reputar verdadeira - artigo 180 n.2 alíneas a) e b), do Código Penal revisto. 
II - A expressão interesses legítimos abrange, além do interesse público legítimo a que fazia referência o 
artigo 162 n.2 alínea a), do Código Penal de 1982, todos os interesses privados juridicamente protegidos, 
ou seja, todos aqueles interesses privados que podem ser objecto de legítima defesa. 
III - Provando-se que o assistente dirigiu ameaças contra a integridade física da arguida, a imputação, por 
esta, no contexto de uma entrevista televisiva sobre o achado de moedas, da autoria de tais factos não é 
punível, por o interesse que a arguida visou proteger com a sua divulgação se sobrepor ao interesse da 
tutela da honra do assistente. 
 
Acórdão de 20 de janeiro de 1998 (Processo n.º 9841095) 
Difamação – Liberdade de Imprensa – Abuso de Liberdade de Imprensa – Exclusão da Ilicitude 
 

I - Indiciando-se que o texto reproduzido ( da SIC pelo Jornal " A BOLA " ) é ofensivo da honra e dignidade 
do assistente ( imputa-se-lhe a venda de substâncias dopantes para futebolistas ), na sua materialidade e 
na sua subjectividade, bem como que o arguido quis a prática dos factos, bem sabendo que são 
atentatórios da honra do assistente e que conhecia a proibição legal, há que ponderar os interesses que, 
conflituando, determinam a licitude ou ilicitude da conduta do arguido, sendo certo que não existe 
qualquer preceito que preveja a presunção da licitude da ofensa quando estiverem em causa interesses 
públicos na publicação da notícia. 
II - A prevalência da realização de interesses legítimos na liberdade de expressão, informação e imprensa 
sobre a imputação ofensiva da honra, que não resulta ainda nos autos, mas que só em audiência pode ser 
apurada, justifica a pronúncia do arguido. 
 
Acórdão de 30 de maio de 1990 (Processo n.º 0409398) 
Abuso de Liberdade de Imprensa – Liberdade de Imprensa – Difamação – Difamação com Publicidade - 
Injúria – Injúrias com Publicidade – Direito à Informação – Conflito de Normas – Conflito de Deveres – 
Pessoa Coletiva – Direito de Personalidade – Direitos Fundamentais – Dolo Genérico – Dolo Específico 
 

I - A Constituição da República, no seu artigo 27, proclama amplamente o direito fundamental de 
liberdade de expressão e informação, cujo exercício não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo 
ou forma de censura, do mesmo passo que nela ocupa um lugar saliente a defesa dos direitos do cidadão 
à sua integridade moral, que é inviolável - artigo 25 -, ao seu bom nome e reputação - artigo 26. 
II - Aquele direito de informação e crítica não é ilimitado, sendo que a mesma Constituição estabelece 
limites ao exercício da liberdade de imprensa, preceituando que as infracções cometidas no exercício dos 
direitos de expressão de pensamento e de informação ficam submetidas aos princípios gerais do direito 
criminal, sendo a sua apreciação da competência dos tribunais judiciais (artigo 37, n.º 3). 
III - Os artigos 164 e 165 do Código Penal descrevem comportamentos que integram os crimes de 
difamação e injúrias, sendo tais crimes considerados de abuso de liberdade de imprensa, quando 
cometidos através da comunicação social. 
IV - Entre tais direitos, que são de igual hierarquia (direito à honra, de um lado, e direito de informação, 
de outro ) podem surgir e surgem conflitos cuja solução se impõe, prevenindo ou reprimindo, através dos 
adequados mecanismos a respectiva manifestação. 
V - Na solução de tais conflitos, "...necessário se torna fazer recuar a tutela jurídico-penal da honra, 
introduzindo-lhe as limitações indispensáveis à conservação do núcleo essencial do direito de informação, 
maxime no que toca ao livre exercício da função pública da imprensa...", sendo o próprio direito de 
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informação, através da função da imprensa e este através da sua actividade dirigida à formação da opinião 
pública, que há-de valer como justificação jurídico-penal de quaisquer ofensas à honra que aquele traga 
consigo - artigos 31, n. 2, alínea b) e 165, n. 2, alínea a) do Código Penal. 
VI - Para essa justificação, importa que a ofensa à honra cometida se revele como meio adequado e 
razoável de cumprimento da função pública de imprensa, sendo que o meio utilizado não só não pode ser 
excessivo, como deve ser o menos pesado possível para a honra do atingido. 
VII - Nos crimes de difamação cometidos através da imprensa não se exige dolo específico, bastando-se a 
lei com o dolo genérico (directo, necessário ou eventual - artigo 14 do Código Penal ), sendo, assim o 
elemento moral constituído pelo conhecimento por parte do agente de que a imputação do facto, mesmo 
sob a forma de suspeita, é objectivamente ofensivo da honra ou consideração de outra pessoa, tendo-a 
ele assumido voluntariamente, dando-lhe publicidade através da imprensa, não se exigindo qualquer 
finalidade ou motivação específica. 
VIII - As pessoas colectivas podem ser sujeito passivo desses crimes, gozando aquelas de todos os direitos 
de personalidade, salvo, evidentemente, os inerentes e inseparáveis da personalidade singular, tendo, 
pois, direito ao bom nome e à sua defesa e não só ao crédito e confiança, tanto mais que, nos termos 
constitucionais, elas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua natureza - 
artigo 12, n. 2 -, abrangendo, assim, a expressão "pessoas" empregada no artigo 164 do Código Penal, 
indistintamente, as pessoas singulares e as pessoas colectivas, não havendo razão para restringir às 
primeiras a protecção jurídico-penal da sua honra ou consideração. 
 
Em suma: sendo do conhecimento do arguido que a sentença não justificava a nova publicação do artigo, 
e excedendo essa publicação o cumprimento da função pública da imprensa, ao mesmo tempo em que 
traduziu um meio excessivo, reprovável, ilícito e injustificado de ofender a honra de terceiros, 
concorrendo ainda o elemento moral, é de concluir ter o arguido cometido o crime por que foi 
condenado: o previsto e punido pelas disposições conjugadas dos artigos 25, 26 n. 2, alínea d) do Decreto-
Lei n. 85-C/75, de 26 de Fevereiro e 164, n. 1 e 167, n. 2 do Código Penal. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
 

Acórdão de 6 de maio de 2020 (Processo n.º 39/18.0T9CLB.C1) 
Direito à Honra – Direito à Liberdade de Expressão – Princípio da Proporcionalidade – Exclusão da Ilicitude 
– Exercício de um Direito 
 
I – A honra ou consideração, a que alude o art.º 180.º, n.º 1, do Código Penal, consiste num bem jurídico 
complexo que inclui quer o valor pessoal ou interior de cada indivíduo, radicado na sua dignidade, quer a 
própria reputação ou consideração exterior. 
II – Para a correta determinação dos elementos objetivos deste tipo importa atender ao contexto em que 
os factos ou juízos pretensamente atentatórios da “honra ou consideração” são produzidos, mormente 
os antecedentes do facto, o lugar, ocasião, qualidade, cultura e relações entre ofendido e agente, de modo 
que factos, palavras e escritos que em determinados casos ou circunstâncias se reputam gravemente 
injuriosos, podem noutros não se considerar ofensivos ou tão somente constitutivos de injúria leve. 
III – O direito constitucionalmente consagrado no art.º 37.º, n.º 1, da Constituição da República, de 
liberdade de expressão e informação, particularmente relevante no debate político, não se esgota na 
narração de factos, antes supõe o direito de exprimir e divulgar o pensamento, estendendo-se também 
ao “direito de opinião”, o qual se exerce mediante a exteriorização de juízos de valor. 
IV – Em matéria de direitos fundamentais deve atender-se ao princípio jurídico-constitucional da 
proporcionalidade, consagrado no art.º 18.º, n.º 2 da nossa Lei Fundamental, do qual resulta que se deve 
procurar obter a harmonização ou concordância prática dos bens em colisão, a sua otimização, traduzida 
numa mútua compressão por forma a atribuir a cada um a máxima eficácia possível. 
V – Nestes casos de conflitualidade entre o direito à honra e o direito de expressão e opinião, como em 
todos os outros, não se deve impedir a ponderação entre os valores em conflito, podendo a emissão do 
juízo considerar-se justificada nos termos gerais previstos no art.º 31.º, n.º 2, al. b) do Código Penal. 
VI – O que não sucede, in casu, pois, tendo o agente conhecimento de que as imputações narradas na 
publicação constante do ponto n.º 4 dos factos provados, não correspondiam à verdade, e ainda assim 
quis praticar os factos, com consciência de que a sua conduta era punida por lei penal, tal actuação não 
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se contém dentro dos limites do razoável no âmbito do debate político e dos objetivos que se visam com 
a campanha eleitoral nos regimes democráticos. 
 
Por fim, resultando provado que “não foi o assistente quem acertou com o arguido o 
fornecimento de combustível para as viaturas da campanha de 2013, nem era Chefe de Gabinete em 
setembro de 2013” (ponto n.º 24), que o combustível foi adquirido nas bombas de combustíveis da W..., 
da empresa do arguido, por indicações do candidato Eng. JM (pontos n.ºs 8 e 9 dos factos provados) e 
que o arguido sabia que era falsa a imputação constante da publicação constante do ponto n.º 4 dos 
factos provados, impõe-se concluir que a conduta do arguido não é reconduzível a uma situação de erro 
sobre as circunstâncias de facto, integradora do art.16.º, n.ºs 1 e 2, do Código Penal. 
 

Acórdão de 21 de junho de 2017 (Processo n.º 2278/11.5TACBR.C1) 
Liberdade de Imprensa – Direito à Honra e ao Bom-Nome – Direito à Liberdade de Expressão e Informação 
– Difamação Através de Meio de Comunicação Social 
 
I – Em consonância com a linha de rumo percorrida pela jurisprudência do TEDH, a prevalência do direito 
à honra e ao bom-nome, no confronto com o direito à liberdade de expressão e de informação, não se 
compadece com situações em que certas afirmações, embora potencialmente ofensivas, prosseguem o 
fim legítimo do direito à informação e não ultrapassam o que se mostra necessário ao cumprimento da 
função pública da imprensa.  
II - A verdade noticiosa não significa, porém, verdade absoluta: o critério de verdade deve ser mitigado 
com a obrigação que impende sobre qualquer jornalista de um esforço de objetividade e seguindo um 
critério de crença fundada na verdade, sendo inderrogável o interesse em dar a conhecer aos cidadãos 
uma matéria que, encontrando-se porventura sujeita ao segredo de justiça, releva do cometimento de 
irregularidades graves passíveis de configurar a prática de crimes. 
III - Aliás, a liberdade de expressão não pressupõe sequer um dever de verdade perante os factos, mas 
uma averiguação tanto séria quanto possível e, como é óbvio, salvaguardando sempre o direito de não 
dar a conhecer as fontes de informação, pois se a verdade de uma afirmação publicada não abonatória, 
relativa a uma qualquer pessoa singular ou colectiva, estivesse sujeita a uma averiguação posterior da sua 
veracidade como forma de aferir a sua eventual ilicitude, paralisar-se-ia a actividade jornalística, 
nomeadamente na área da investigação, em razão de queixas crime, acções cautelares, etc, e assim 
limitar-se-ia a liberdade de expressão e de informação. 
 
A denúncia de situações irregulares tem de ser vista como um dever (como o cumprimento de uma 
obrigação) quando couber no âmbito das competências e atribuições do sujeito denunciante, e a única 
dificuldade reside no estabelecimento dos limites do seu exercício, máxime quando pode colidir com 
outros direitos tutelados pelas normas penais.  
No caso concreto, se os recorrentes tiveram conhecimento dos factos que denunciaram e os podiam 
reputar de verdadeiros ou como denunciando situações irregulares, 
eventualmente determinantes de responsabilidade disciplinar ou/ e criminal, era seu dever procurar 
esclarecer aqueles factos ou fazer a sua denúncia pelos meios que eram os seus, os media da informação, 
e foi o que fizeram. 
 
Acórdão de 16 de dezembro de 2015 (Processo n.º 15881/12.7TDPRT.C1) 
Difamação Através da Imprensa – Processo Disciplinar – Funções de Docência – Causa de Justificação – 
Realização de Interesses Legítimos 
 
I - Cabendo ao Estado, como tarefa fundamental - imperativo categórico - assegurar o ensino, promover, 
através da escola, a educação e, assim, contribuir, entre o mais, para o desenvolvimento da personalidade 
[artigos 9.º, alínea f) e 73.º da CRP], relatando a notícia jornalística condutas - de cariz sexual, descritas, 
fundamentalmente, em processo disciplinar -, que teriam sido levadas a efeito - no exercício das funções 
de docente da escola pública - pelo arguido, visando jovens alunos do estabelecimento de ensino, é 
manifesto o interesse público da publicação, produzida no exercício da função pública da imprensa e, 
assim, no âmbito do direito de informação que lhe está cometido. 
II - O conteúdo da notícia em questão realiza, no preciso contexto assinalado, interesses legítimos. 
 
(…) tratando-se de uma peça jornalística – por conseguinte alheia à tecnicidade jurídica – os abusos 
sexuais não tem de ser lidos à luz do estrito conceito jurídico-penal, antes de forma ampla, incluindo as 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/39f7bdd131ea03288025814b004fe776?OpenDocument&Highlight=0,imprensa,liberdade,de,expressão,difamação
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/abef6b46edf3c34480257f220058b531?OpenDocument&Highlight=0,imprensa,liberdade,de,expressão,difamação


 
 

  30 

condutas de importunação sexual, as quais, para a comunidade em geral, 
não deixam de constituir abusos. 
Significa, pois, que atuando dentro da função pública de formação da opinião pública e visando o seu 
cumprimento, haver a jornalista agido, no essencial, com respeito pela verdade das imputações, nas quais 
fundadamente acreditou, cumprindo o dever deontológico de verificação das mesmas, 
concretizado, desde logo, na análise dos processos disciplinares movidos ao assistente - donde os que as 
circunstâncias do caso impunham – não se quedando, pois, por uma pura convicção subjetiva, essa, sim, 
capaz de comprometer a boa-fé a que se reporta o n.º 4 do artigo 180.º do C. Penal. 
Estão, assim, reunidos os pressupostos que conduzem à exclusão da ilicitude do facto – [cf. artigo 180.º, 
n.ºs 2, 3 e 4 do C. Penal], mostrando-se, como tal, prejudicada a apreciação da responsabilidade do diretor 
do jornal, o segundo arguido. 
 
Acórdão de 6 de setembro de 1999 (Processo n.º 1037/98) 
Crime de Difamação Cometido Através da Imprensa – Liberdade de Expressão e de Informação – Interesse 
Público Legítimo – Presunção de Conhecimento do Escrito Relativamente ao Diretor do Jornal – Má Fé 
Processual 
 
I. Só de admitir, e logo de não punir, a imputação de factos ofensivos da honra quando a mesma se faz 
para realizar interesse (público) legítimo ou por qualquer outra causa justa. 
II. Tal não acontece quando a imprensa actua em domínios de simples entretenimento, de satisfação de 
mera curiosidade do leitor, da notícia de pura sensação, quando exerce actividades publicitárias e quando 
trata da vida familiar e privada e pessoas particulares e anónimas. 
III. Esta actividade já não pode reivindicar-se de uma particular protecção fundada na garantia jurídico-
constitucional do direito de informação. 
IV. A presunção da al. a) do n.º 2, do artº 26º do DL 85-C/75, de 26 de Fevereiro (conhecimento pelo 
director do jornal do escrito ou imagem) é uma presunção de um puro facto e não de uma presunção de 
culpa. 
V. Só a lide essencialmente dolosa, e não a meramente temerária ou ousada, justifica a condenação de 
má fé. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 
Acórdão de 14 de junho de 2020 (Processo n.º 1132/05-1) 
Difamação Através de Meio de Comunicação Social – Honra e Consideração – Direito de Informação 
 
O direito de informação é um direito constitucional de todos os cidadãos (embora limitado, pelos 
princípios gerais de direito criminal) 
A liberdade de reprodução, como liberdade de divulgação, é um direito atribuído e garantido por lei ao 
jornalista. 
A ilicitude da reprodução mediática fica afastada quando a reprodução caiba no âmbito do direito de 
divulgação jornalística e quando a mediatização implementada pelo jornalista respeite os respectivos e 
específicos deveres profissionais. 
Quando a mediatização implementada pelo jornalista exceda a crítica lícita ou a prossecução de interesses 
legítimos, atingindo o visado com a divulgação de determinado escrito, directamente na sua 
personalidade, viola o direito do ofendido na sua honra e bom nome, ofendendo, de forma ilegítima a 
amplitude da sua integridade moral. Tal ofensa integra ilicitude criminal: o crime de difamação tipificado 
no artigo 180º do Código Penal. 
 
Numa segunda parte, ao utilizar as expressões “caloteiro” e “lobo vestido com pele de cordeiro”, 
o demandado está efectivamente a emitir um juízo sobre a pessoa do demandante. (…) Na verdade, 
apreciando tais expressões no contexto do texto escrito e publicitado, da forma que vem provado, 
é de considerar segundo as regras da experiência comum que o demandado pretendia ofender 
o demandante na sua honra e consideração, sendo, pois, de perfilhar a fundamentação da sentença 
quando assinala: 
“Ao utilizar tais expressões para adjectivar o demandante, o demandado pretendia fazer passar para a 
opinião pública … a ideia de que aquele era uma pessoa que não honrava os seus compromissos 
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financeiros e que não era o autarca modelo que aparentava ser. Ao expressar tais juízos de valor sobre 
o demandante, o demandado pretendia, emitir juízos que desqualificavam a personalidade 
do demandante perante a população … atingindo-o, desta forma. na sua honra. 
Desta forma, está preenchido o tipo legal objectivo e subjectivo do crime de difamação, p. e p. pelo art. 
180.º, n.º 1 (...)” e, “a exceptio veritatis invocada pelo demandado não pode funcionar.” 
Ora, vindo provada a responsabilidade extracontratual do demandado, e os pressupostos da 
indemnização, tinha de haver reparação do demandante. 
 
Acórdão de 16 de maio de 2017 (Processo n.º124/14.7PATNV.E1) 
Difamação Através de Meio de Comunicação Social – Liberdade de Imprensa – Liberdade de Expressão – 
Atipicidade da Conduta 
 
I. Tanto o crime de difamação como o crime de injúria são legalmente configurados como crimes de dano, 
uma vez que o preenchimento do tipo depende da lesão efetiva daquele bem, como decorre da letra da 
lei ao exigir no artigo 180.º que os factos imputados ou o juízo formulado sejam ofensivos da sua honra 
ou consideração e não da mera suscetibilidade ou potencialidade de o serem. 
II. Tendo presente que “A conduta típica configura sempre a concretização de uma expressão 
paradigmática de danosidade social intolerável e, como tal, digna de tutela penal e carecida de tutela 
penal” situações há em que não se mostra sequer presente o juízo de ilicitude pressuposto e 
indiciariamente afirmado no tipo, na medida em que a conduta respetiva não se ajusta à afirmação de 
danosidade social que a descrição típica encerra. 
III. No caso presente como noutros semelhantes, a questão da relevância penal das palavras escritas pela 
arguida resolve-se ao nível da tipicidade e não no quadro das causas de justificação. 
IV. Não integrando qualquer Index de palavras supostamente difamatórias ou injuriosas de per si, a ofensa 
da honra ou consideração da pessoa concretamente visada no caso presente depende do 
circunstancialismo em que as palavras foram usadas. 
V. Os limites à tutela do direito à honra decorrentes da liberdade de expressão e liberdade de imprensa 
devem, ser tomados em conta na determinação do que sejam condutas ofensivas da honra ou 
consideração de outrem para efeitos de preenchimento do tipo, pois encontrando-nos perante direitos 
fundamentais carateristicamente conflituantes e de igual hierarquia, o sentido e alcance do tipo legal 
acaba por ser conformado pelo espaço reciprocamente reconhecido a cada um deles. 
VI. As expressões usadas pela arguida ao referir-se ao assistente no artigo de jornal, apodando-o de 
“ignorante”, dizendo ainda que “pertencia a seita diabólica” e “estava possuído pelo demónio”, atento o 
circunstancialismo em que foram usadas, não são ofensivas da honra ou consideração do 
assistente/recorrido. 
 
Posto isto, resta-nos concluir que não consideramos as expressões usadas pela arguida ao referir-se ao 
assistente no artigo de jornal de que se transcreve o trecho que pode ler-se sob o nº 1 da factualidade 
provada, ou seja, “ignorante”, pertencia a seita diabólica” e “estava possuído pelo demónio, ofensivas da 
honra ou consideração do assistente, contrariamente ao entendimento assumido pelo tribunal a quo, 
pelo que se julga procedente o recurso, revogando a sentença recorrida e, consequentemente, 
absolvendo a arguida tanto da prática de um crime de difamação agravada, previsto e punível pelos 
artigos 180.º, n.º 1 e 183.º, n.º 2 do Código Penal, como da condenação a pagar ao assistente a 
importância de 500 euros a título de indemnização por danos não patrimoniais, dado que esta 
indemnização se fundava na prática do crime por parte da arguida. 
 
Acórdão de 10 de janeiro de 2017 (Processo n.º 868/11.5TABJA.E1) 
Difamação Através de Meio de Comunicação Social – Queixa do Ofendido – Caducidade do Direito 
 
I – Não ocorreu a extinção do direito de queixa, se esta foi apresentada dentro do prazo de seis meses, 
por mandatário judicial constituído pelo ofendido, o qual, no decurso do inquérito e no prazo que lhe foi 
judicialmente concedido para tal, fez juntar procuração emitida a seu favor e com data anterior à 
apresentação daquela queixa.  
II – As expressões utilizadas na notícia publicada no Jornal “Matou o empregado e ex-marido da sua 
amante… e “Apesar de nunca ter gostado do envolvimento do patrão com a sua ex-mulher…” são formal 
e materialmente difamatórias e, por isso, com relevância típica no âmbito dos crimes contra a honra. 
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O arguido começa por defender a atipicidade das expressões utilizadas por si no artigo do jornal, alegando 
que “a referência ao facto daqueles serem “amantes”, não tem o peso que a sentença lhe atribuiu, até 
porque, o texto jornalístico refere expressamente que “em tribunal não ficou provado o motivo do crime”; 
e que “ao considerar difamatória a expressão “amante” dentro do contexto noticioso em que a mesma 
foi proferida, a decisão violou o princípio da intervenção mínima da tutela penal”. 
Mas na notícia não se imputou ao assistente apenas isto, que este tinha uma amante. Disse-se também 
que o assistente matou o ex-marido da amante, sugerindo directamente que agiu de um modo ainda 
mais desvalioso do que aquele que resulta já do mero acto de tirar a vida a alguém. “Matou o empregado 
e ex-marido da sua amante a tiro de caçadeira num campo de plantação de tomate em Selmes” é 
a expressão completa. 
O facto de ter referido, também na notícia, que não ficou provado o motivo do crime em tribunal, em 
nada releva no juízo sobre a tipicidade. Na prática, trata-se até de uma circunstância que funciona contra 
o arguido.  
 
Reafirma-se, assim, o reconhecimento da ofensividade da notícia e da imputação dirigida ao assistente, e 
a efectiva lesão do bem jurídico protegido pela norma imputada. 
 
Acórdão de 28 de maio de 2013 (Processo n.º 974/11.6TASTR.E1) 
Difamação Através de Meio de Comunicação Social – Responsabilidade do Director de Publicação – 
Liberdade de Expressão 
 
I – Nos termos do art. 31.º da Lei de Imprensa, as responsabilidades do autor do escrito e dos responsáveis 
pela publicação não são sucessivas. 
II – A responsabilização criminal dos directores só se verifica quando, recaindo sobre eles o dever de agir, 
não tenham actuado, dolosamente, podendo tê-lo feito, ou quando, adoptem um comportamento activo 
que contribua para a prática do crime. 
III – Se num artigo de opinião, o seu autor, devidamente identificado, refere que determinada pessoa, que 
exerce cargo político, cujo nome cita, «é o mais idiota dos políticos que conheço, e foi 
Secretário de Estado», sem que isso se mostre ilustrado com qualquer acto concreto e concreta 
apreciação desse acto, sai do campo objectivo e da mera censura, dirigindo-se necessariamente, para 
além da figura política, à pessoa em causa. 
IV – Constitui, por isso, comportamento subsumido a crime de difamação, que não é 
merecedor de causa de exclusão da ilicitude, porque não justificada a utilização daquelas palavras, em 
concreto, por qualquer alusão à actividade política desenvolvida. 
V – Por seu lado, também não consubstancia exercício legítimo da crítica que se coadune com os limites 
da liberdade de expressão. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 
Acórdão de 13 de agosto de 2020 (Processo n.º 1454/09.5TVLSB.L1.S1) 
Não Pronúncia – Crime de Difamação – Juízos Atípicos – Direitos de Crítica Objetiva 
  
I) O direito fundamental ao bom nome e reputação de qualquer pessoa, consagrado no art. 26º, n.ºs 1 e 
2 da CRP, tem de ser compatibilizado com o direito fundamental da liberdade de expressão e informação, 
com idêntica consagração constitucional (art. 37º da CRP), bem como a nível de mecanismos de direito 
internacional, como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos (art. 10º) e a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (art. 19º). 
II) Uma das manifestações da liberdade de expressão é precisamente o direito que cada pessoa tem de 
divulgar a opinião e de exercer o direito de crítica. 
III) A temática do conflito entre a liberdade de expressão e de opinião e o direito à honra e reputação tem 
sido frequentemente objeto de decisões por parte do TEDH, dando sistematicamente prevalência à 
primeira e frisando que a liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma 
sociedade democrática e vale não somente para as “informações” ou “ideias” favoráveis, inofensivas ou 
indiferentes, mas também para aquelas que ofendem, chocam ou inquietam.  
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IV) Como resulta do parágrafo 2º do artigo 10º da CEDH, a liberdade de expressão está sujeita a exceções 
que devem ser interpretadas restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição ser 
demonstrada de maneira convincente. 
V) Assim, o direito de crítica tem necessariamente limites mais apertados quando o visado é um simples 
particular do que em relação a pessoas que exercem funções públicas, atuando nessa qualidade, na 
medida em que os atos destas estão necessariamente sujeitos a um controlo atento, seja pela 
comunicação social, seja pelo cidadão comum da comunidade na qual exercem as funções, devendo, por 
isso, os visados demonstrar muito maior tolerância, sobretudo quando produzem declarações públicas 
que se prestam à crítica. 
VI) Daí que se devam considerar atípicos os juízos que, como reflexo necessário da crítica objetiva, acabam 
por atingir a honra do visado, desde que a valoração crítica seja adequada aos pertinentes dados de facto 
e agente não incorra na crítica caluniosa ou na formulação de juízos de valor que têm subjacente o 
exclusivo propósito de rebaixar e de humilhar. 
 
Em relação aos epítetos "pito-mor" e "dono da capoeira", utilizados na crónica do dia 3 de janeiro de 2018, 
tal como o Exmo. Procurador da República refere na sua resposta ao recurso, "[a] metáfora da «capoeira» 
(ou do «poleiro», se preferirmos) é conhecida desde tempos imemoriais no jargão da luta política. Os 
políticos instalados no poder sempre foram mimoseados com esses epítetos, assaz populares, desde logo 
pelos seus opositores. (…) Faz parte do preço a pagar por ocupar esses cargos, e exige-se aos políticos que 
tenham uma especial tolerância com tais imputações. Até porque das mesmas não resulta, diretamente, 
qualquer ofensa à honra, isto é, não parece que isso afete a sua reputação. (…) Nessas circunstâncias, 
justifica-se, como vimos, uma maior tolerância do assistente à crítica, enquanto agente político, 
personagem pública por opção própria e que, por via disso, se expôs inevitavelmente a um controlo dos 
seus atos, gestos e atitudes, assumindo o direito de crítica uma maior elasticidade. 
E também não revelam um propósito de atingir o assistente na sua substância pessoal, rebaixando-o, 
achincalhando-o, humilhando-o e atacando-o gratuitamente, isto é, ofendendo-o por ofender, mas antes 
de criticar o seu desempenho objetivo como autarca. 
 
Acórdão de 12 de março de 2012 (Processo n.º1469/06.5TAGMR.G3) 
Difamação – Juízos de Valor – Direito de Crítica – Interesse Público – Alteração – Nome – Absolvição do 
Pedido  
 
I) A liberdade de opinião não é absoluta. Havendo “interesse público”, a formulação de juízos de valor só 
atentará ilicitamente contra a honra se nada tiver a ver com o exercício do direito de opinião. 
II) Ora, o texto em análise nos presentes autos, onde se refere, para além do mais que o assistente tem 
uma “personalidade mesquinha”; que se comporta“ ao arrepio das regras da ética moral e desportiva, 
(para) conseguir benefícios pessoais”; que “não é digno de permanecer na memória colectiva desta terra”; 
que “escarnece, menospreza (…) e trata Guimarães e o V... da mesma forma que o proxeneta trata a 
prostituta” apenas traduz a formulação de meros “juízos de valor” , não passíveis de uma demonstração 
da sua exactidão . 
III) Assim sendo e porque na conduta protagonizada pelo arguido Almeida não é possível detectar um 
exclusivo fito de agressão pessoal relativamente ao assistente, impõe-se concluir pela absolvição dos 
arguidos António A... e Bruno S... da acusação e do pedido cível. 
 
Em resumo, estava em causa a transferência de um jovem adolescente de 15 anos para o Chelsea, um dos 
principais clubes de futebol profissional da Europa. Alguns verão, nos esforços para o levar para Londres, 
a manifestação de um espírito altruísta e benfazejo, principalmente preocupado com a promoção 
individual, social e profissional do atleta. Outros só descortinarão no comportamento um apetite 
imoderado pelo lucro, mesmo que à custa do desenraizamento familiar e social duma quase criança. Entre 
estas duas posições extremas, muitas são conjecturáveis. 
A todos, sem excepção, o Direito reconhece a faculdade de emitir opinião, ainda que de forma desabrida. 
Devem, pois, os arguidos ser absolvidos. 
Não sendo ilícito comportamento dos arguidos, improcede igualmente o pedido cível contra 
eles deduzido. 
 
Acórdão de 30 de outubro de 2006 (Processo n.º 1347/06-1) 
Difamação – Abuso de Liberdade de Imprensa 
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I – A publicação num jornal de um artigo sob o título “Lápides e medalhas” no qual, além do mais, refere: 
“É por demais evidente que o sr. Presidente da Junta tem um “pó” do caraças ao nosso presidente da 
Câmara (…) o envio da medalha é o complemento da anterior burrice do descerramento da lápide na 
inauguração da sede da junta, perpetuando uma baixa canalhice” … e ainda “Vá-se acomodando à 
realidade e veja se aprende a destrinçar o institucional do que não é, que mesmo para um insignificante 
mestre-escola de aldeia não deve ser muito difícil”, não constitui ilícito penal. 
II – Na verdade, “ter um pó do caraças” a alguém não é ofensiva da honra de quem quer que seja, pois 
que ter pó de alguém ou de alguma coisa é uma expressão popular relativamente recente que significa 
tão somente detestar alguém ou alguma coisa. 
III – Quanto ao “envio da medalha”, o arguido não apelidou o assistente de burro ou de canalha, pois 
apenas classificou as acções políticas do envio da medalha e do descerramento da lápide como de 
“burrice” e “canalhice”, o que é coisa totalmente distinta, devendo, nessa medida, aquela critica reputar-
se como atinente exclusivamente à actividade política do assistente, não se dirigindo à pessoa do 
assistente, cuja pessoa não foi desconsiderada, e embora a crítica política não tenha sido, seguramente, 
levada a cabo com polidez ou delicadeza, não pode considerar-se, apesar disso, considerar-se como 
atentatória da honra e consideração devidas ao assistente.  
IV – Quanto à expressão “Vá-se acomodando à realidade e veja se aprende a destrinçar o institucional do 
que não é, que mesmo para um insignificante mestre-escola de aldeia não deve ser muito difícil”, também 
aqui julgamos que a expressão não tem relevância penal uma vez que o ataque não é dirigido à pessoa do 
professor do ensino básico, mas ao político, presidente da junta de freguesia, pois que no fundo a 
mensagem que o arguido pretende deixar vincada é apelar ao homem político, para aprender a distinguir 
o que é institucional do que não é, o que para ele assistente, professor primário e por isso com longa 
experiência no ensino de crianças, não deverá ser difícil de realizar, não podendo, pois, destas palavras, 
de modo algum, extrair-se o sentido de que o assistente era uma pessoa intelectualmente diminuída.  
V – Ou seja: estamos, indubitavelmente perante opiniões criticas, violentas, truculentas, indelicadas, que 
chocam, que ferem a sensibilidade, que incomodam e feriram a sensibilidade do assistente, mas importa 
não esquecer o contexto em que foram proferidas, no âmbito do combate político, sendo o assistente 
uma figura pública por desempenhar um cargo político, e que, como é bem vincado no douto Ac. da Rel. 
do Porto de 28-6-2006 (proc. 0612206, rel. Borges Martins), “Na luta política pode considerar-se legítimo 
o uso de frases ou expressões que, no âmbito das relações privadas, seriam ofensivas”, pelo que se nos 
afigura que a conduta do arguido não pode ser responsabilizada criminalmente.  
VI – A este respeito julga-se importante referir que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem 
reiteradamente sublinhado, o carácter essencial da liberdade de expressão numa sociedade democrática, 
que vale também para as informações e ideias que ferem, chocam ou inquietam já que além da substância 
das ideias e informações expressas, o artigo 10° da Convenção Europeia dos Direitos do Homem também 
protege o seu modo de difusão, pois assim o querem a tolerância e o espírito de abertura sem os quais 
não há sociedade democrática, e que os limites da crítica admissível são mais latos relativamente a um 
homem político do que para um simples cidadão.  
VII – Assim é que, por exemplo, quer no caso Oberschlick contra a Áustria em que um conhecido político 
alemão se queixou de um jornalista que num artigo o apelidara de “imbecil”, quer num caso contra 
Portugal, em que um também conhecido jornalista português fora condenado pelo Tribunal da Relação 
de Lisboa por ter utilizado expressões relativas a determinado político, candidato à presidência da Câmara 
Municipal de Lisboa, tais como “grotesco”, “boçal” e “grosseiro” os quais foram considerados insultos que 
ultrapassavam os limites da liberdade de expressão, o TEDH concluiu pela violação do artigo 10° da 
Convenção pelas autoridades austríacas e pelas autoridades portuguesas, respectivamente, considerando 
nomeadamente que: “O homem político expõe-se inevitavelmente e conscientemente a um controlo 
atento dos seus dizeres e gestos, tanto pelos jornalistas como pela massa dos cidadãos e deve mostrar 
uma maior tolerância, sobretudo quando faz declarações públicas que se prestam à crítica. Certamente 
tem direito a ver protegida a sua reputação, mesmo fora do quadro da sua vida privada, mas os 
imperativos desta protecção devem ser ponderados com o interesse da livre discussão das questões 
políticas, e as excepções à liberdade de expressão convidam a uma interpretação estreita.” 
 
 
 
         Diana Silva Pereira 

Adriana Lourenço Martins 


