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PREFÁCIO

RUI PEREIRA
Professor Universitário

Ex-Ministro da Administração Interna

SEGREDO DE JUSTIÇA E LIBERDADE DE INFORMAR

Um professor de Direito – André Ventura – e um jornalista especializado em 

matérias de segurança e justiça – Miguel Fernandes – assumiram o encargo difícil, 

mas aliciante, de abordar, numa perspetiva multidisciplinar, um tema atual e candente 

que interessa de sobremaneira à Justiça, à Comunicação Social e aos cidadãos em 

geral: o segredo de justiça. Esta é uma matéria de uma relevância crescente em 

sociedades mediatizadas na era da globalização, como a sociedade portuguesa.

Por que existe, afinal, segredo de justiça? A pergunta parecerá, sem dúvida, 

ingénua, mas a resposta está longe de ser unívoca. Segundo alguns – sobretudo 

o Ministério Público e a acusação em geral –, o segredo serve para garantir o 

sucesso da investigação, a descoberta da verdade (material) e a realização de 

justiça. Segundo outros – com os defensores à cabeça –, o segredo servirá, prin-

cipalmente, para acautelar a presunção de inocência e evitar uma desnecessária 

estigmatização do arguido.

No entanto, o segredo de justiça pode prosseguir várias finalidades. Nada obri-

ga a adotar uma visão monista sobre tal questão. Certo é, apenas, que não tem 

sentido colocar a ênfase na presunção de inocência, porque ela será fatalmente 

ilidida (ou não) no termo do processo, com a inevitável publicidade. Ainda assim, 

pressupondo que o valor preponderante é a investigação, poder-se-á concluir que se 

tutela, acessoriamente, a presunção de inocência numa fase preliminar do processo.
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A identificação do “bem jurídico” tutelado não é isenta de consequências na 

definição da política criminal adequada a lidar com o segredo de justiça. Estando 

em causa, sobretudo, a investigação (e, em última análise, a realização de justiça), 

os “profissionais do foro” – juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, 

polícias, peritos e oficiais de justiça – têm deveres especiais e uma responsabilidade 

acrescida na preservação desse segredo, sendo de ponderar a criação de crimes 

específicos.

Na verdade, embora o crime de violação do segredo de justiça seja, desde 

sempre, um crime comum, isto é, pode ser cometido por qualquer pessoa (traço 

que foi clarificado pela Reforma de 2007, como resulta do artigo 371º do Código 

Penal), é forçoso concluir que não é a “terceiros” (e, sobretudo, àqueles que se 

norteiam pela liberdade de imprensa) que compete guardar, em primeira linha, 

esse segredo. Entre os jornalistas e os “profissionais do foro” os interesses nem 

sempre serão coincidentes.

Por isso se justificaria o agravamento da responsabilidade pelo crime de violação 

do segredo de justiça quando o facto for cometido por “profissionais do foro”, tendo 

em conta o especial dever de sigilo que impende sobre eles e seguindo o modelo 

do “crime específico impróprio”. Nesta perspetiva, a existência de um crime comum, 

que pode ser praticado por qualquer pessoa, teria um efeito de atenuação, obstando 

à comunicação de qualidades especiais prevista no artigo 28º do Código Penal.

Aliás, sempre se deverá reconhecer que o crime de violação do segredo de justiça 

também pode, à semelhança de qualquer outro, ser justificado, seja, por exemplo, 

por legítima defesa, seja por direito de necessidade, desde que concorram os pres-

supostos e requisitos das causas de justificação. Assim, não se pode excluir que 

uma violação do segredo de justiça levada a cabo por um jornalista para promover 

a realização de um interesse de valor manifestamente superior seja justificada.

De todo o modo, o grande desafio que a Justiça hoje enfrenta é aprender a 

comunicar em sociedades abertas, mediáticas e globalizadas em que os cidadãos 

anseiam por compreender, com a desejável celeridade, o funcionamento dos tribunais 

e o desfecho dos processos. É necessário que o Ministério Público e os tribunais 

aprendam a comunicar com mensagens claras, sóbrias e pedagógicas, para que a 

especulação e a intriga não prosperem e sejam reduzidas às devidas proporções.

Por outro lado, é desejável que o segredo de justiça se confine a um núcleo 

mínimo indispensável, não ocupando um espaço exorbitante, em que acaba por 
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se transformar num segredo de polichinelo. Deve cumprir-se o desígnio que se 

elegeu na Reforma de 2007, em que a publicidade passou a constituir a regra e o 

segredo exceção, nos termos do artigo 86º do Código de Processo Penal. O juiz 

só pode decretar o segredo quando a publicidade afetar os direitos dos sujeitos 

ou participantes no processo – Ministério Público, arguido, assistente ou ofendido.

Não vale a pena decretar o “segredo externo” (isto é, a limitação de acesso 

por pessoas estranhas ao processo) quanto a atos ou elementos que os próprios 

sujeitos conhecem e em relação aos quais entendem não estar em causa a presun-

ção de inocência do arguido ou a reserva da vida privada de alguém. E tão-pouco 

tem sentido manter o segredo interno (orientado para os sujeitos processuais) em 

casos em que não subsiste o perigo de perturbação do inquérito ou de contami-

nação da prova.

Em suma, este é um tema inesgotável, passível de várias abordagens, sobre o 

qual importa refletir à luz dos princípios constitucionais, dos objetivos de política 

criminal e da liberdade de informar, de se informar e de ser informado. Os casos 

mediáticos mais recentes (“Monte Branco”, “Universo BES”, “Labirinto” ou “Marquês”) 

vieram apenas sublinhar a necessidade de uma reflexão serena sobre esta matéria. 

Os autores deste livro estão de parabéns por se terem ocupado de matéria tão atual.

Lisboa, 10 de setembro de 2015
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INTRODUÇÃO
Justiça e Jornalismo. Dois pilares basilares do Estado de Direito que caminham 

lado a lado com deveres e regras diferentes mas que tantas vezes se cruzam. Desse 

cruzamento, controverso mas necessário, constrói-se uma sociedade informada e 

esclarecida, munida de espírito crítico. Mas o jornalismo atravessa uma fase difícil e 

perde terreno para as influências do Poder Político e Empresarial. É tão importante 

ter noção desta realidade como fazer-lhe frente. É neste contexto, nesta luta pela 

conquista da informação, que agentes jornalísticos e de justiça entram em conflito 

ou trabalham em conjunto numa espécie de ligação camuflada e proibida. Esta 

crise obriga a uma revisão dos formatos comunicativos, dos padrões de trabalho, 

das exigências profissionais.     

Em Portugal, só podemos ambicionar ter uma Justiça independente e atuante 

e um Jornalismo transparente, fraturante e destemido. Vamos ser se é possível.

As fugas de informação provenientes de orgãos de polícia ou de instituições 

judiciais alimentam, com maior ou menor intensidade, a quase totalidade dos meios 

de comunicação do país. O Processo dos Vistos Gold, de 2014, é um exemplo.

A violação do segredo de justiça dá origem a trabalhos jornalísticos surpreen-

dentes e com interesse nacional. As suspeitas que levaram José Sócrates à prisão 

preventiva, em 2014, enquadram-se neste ponto bem como o desenrolar do 

processo durante 2015. Olhando para o passado, constatamos também a exis-

tência de investigações jornalísticas independentes frutíferas e que – não raras 

vezes – substituem, inicialmente, o papel de uma investigação criminal. Um caso? 

O processo Casa Pia. É compreensível, por isso, que a imprensa seja temida não 

só por transgressores ligados a crimes de sangue mas também, e principalmente, 

pelos suspeitos poderosos de colarinho branco mais ou menos politizados. Teme-

-se a capacidade investigativa, a força e a rapidez de atuação. Teme-se um poder 

que se movimenta numa velocidade muito superior à da justiça. Ou seja, todos 

os dias, enquanto consumidores de notícias, somos confrontados com choques 
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institucionais entre dois mundos: o judicial e o jornalístico. Uma justiça, aparen-

temente, lenta mas progressivamente mais atuante, muito comentada e tantas 

vezes alvo de tentativas de manipulação e este jornalismo aplaudido, premiado 

e reconhecido mas controverso, que é também alvo de críticas e profundamente 

difícil de elaborar com qualidade.

Na verdade, escrever sobre justiça e jornalismo é, neste momento, um mo-

numental desafio. Não apenas porque a imprensa é preenchida todos os dias por 

casos amplamente mediatizados ligados ao universo do crime e que – embora 

factuais – deixam margem para o desenvolvimento de opiniões contraditórias. 

São pontos de vista opostos não só em relação ao próprio assunto mas também 

– e principalmente – sobre a forma como é tratada a informação. Esta realidade 

gera angústia e inquietação social e provoca pressão nas instituições em Portugal. 

É tão importante ter uma justiça independendente, funcional e rápida como um 

jornalismo diversificado, poderoso e credível.

Mesmo assim, nunca, como hoje, assistimos a uma justiça tão interventiva. 

Empresários, dirigentes desportivos, artistas e até políticos poderosos enfrentam 

a lenta (demasiadas vezes, muito lenta) mão da lei e de uma justiça que, durante 

vários e seguidos anos, se não foi simplesmente branda, se pautou por notória 

ineficiência de resultados. Mas, apesar deste desenvolvimento, continuam por 

solucionar outros problemas.

Mas, para este livro, o que importa é a relação entre esta justiça portuguesa 

e a produção de conteúdos noticiosos. Este novo dinamismo judicial é acompa-

nhado – como tem sido desde sempre – pelos meios de comunicação social, que 

enfrentam também significativas contingências, sobretudo a nível de formação e 

especialização adequadas. As grandes questões, no entanto, mantêm-se: onde 

começa e deve começar a cobertura e o acompanhamento dos crimes pela impren-

sa? Qual o papel do jornalismo de investigação? Em que consistem as “fugas de 

informação”? Teremos um apropriado regime sobre o segredo de justiça? Em que 

consiste verdadeiramente o “quarto poder” no Estado de Direito democrático em 

que vivemos hoje? Pode estabelecer-se um diálogo sério e frutífero entre a justiça 

e a comunicação social? É realista e desejável punir criminalmente e deontologi-

camente quem quebre o segredo de justiça?

Todas estas questões são parte do fio condutor deste diálogo entre dois ho-

mens habituados a lidar com lados diferentes do palco: André Ventura, do lado 
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da Justiça e do Direito, e Miguel Fernandes, no contexto da comunicação social e  

investigação jornalística.

Tal como certamente o leitor se vai aperceber, com relativa velocidade, deste 

diálogo vão nascendo respostas, mais ou menos assertivas, mas ao mesmo tempo 

lançadas interrogações e propostas a que só a sociedade civil organizada poderá 

responder. Não se quer dizer com isto que não procuremos respostas aos desafios 

monumentais que a relação entre a justiça e a comunicação social apresenta: 

procuramos, debatemos e apresentamos soluções concretas.

Há, no entanto, não poucos momentos em que a dimensão e a relação ético-

-moral das próprias questões remete para as grandes opções da sociedade en-

quanto tal. Até porque este tema está longe de reunir consenso mesmo entre os 

profissionais destas duas áreas.

Vamos por isso apontar pistas e sugestões de reflexão, com a ténue esperança 

de que possam contribuir para o debate político que tem, necessariamente, de 

existir em redor destes tópicos. Esconder o problema ou fingir que ele não existe 

apenas vai aprofundar ainda mais a clivagem vigente.

Por um lado, criar leis reguladoras ou fortemente condicionadoras da comuni-

cação social – expressa ou subterraneamente – contribui para um empobrecimento 

do jornalismo e potenciará o conflito bem como a desconfiança entre os cidadãos 

e as instituições da justiça ou, no limite, os próprios órgãos de soberania. Mas o 

jornalismo também precisa ser regulado e a má prática intencional desses profis-

sionais sancionada.

A originalidade desta obra, permita-nos o leitor esta reflexão, está no estilo 

aberto e dialogante em que se apresentam e expõem as ideias que pretendem vir 

a lume. É no diálogo entre o jornalista e o jurista que se percebem plenamente as 

interrogações, as inquietações e onde, também, surgem as respostas abertas à 

critica. Porque não nascem de monólogos autoconstruidos, são soluções já por si 

abanadas pelo contraditório e por isso, em princípio, reforçadas no pensamento e 

nas experiências diferenciadas.

Não é, no entanto, apenas o diálogo que enriquece a construção que se prolonga 

nas páginas seguintes. É acima de tudo a pluralidade e a diversidade de experiências 

que permitirá ao leitor percecionar a duplicidade (ou talvez mesmo multiplicidade) 

de universos envolvidos nesta questão estruturante das democracias modernas: 

até onde vai o direito e a liberdade de informar?
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Este é um livro dirigido, naturalmente, a todos aqueles que se dedicam a inves-

tigar e a refletir sobre as complexas matérias do direito à informação na sociedade 

moderna, nomeadamente em sede de direito constitucional e direito criminal. Ao 

mesmo tempo, procura ser uma bússola orientadora para jornalistas e responsáveis 

de comunicação, na medida em que trata da matéria em que tocam praticamente 

todos os dias no exercício das suas funções.

De igual modo, este projeto foi pensado também para todos os alunos – sobre-

tudo das Faculdades de Direito ou Ciências da Comunicação – que dão os primeiros 

e apaixonados passos numa área que exigirá deles o mais sério e comprometido 

empenhamento: poucos são os especialistas que duvidam que a relação entre a 

Justiça e a Comunicação será um dos grandes debates do Estado de Direito no 

século XXI.

A nossa preocupação e primordial objetivo, no entanto, foi e continua a ser o 

grande público. Os milhões de homens e mulheres do nosso tempo que assistem, 

desde o anonimato das suas casas ou dos seus empregos, a querelas incom-

preensíveis e intermináveis nos tribunais, nos jornais ou nas televisões. O cidadão 

comum que percebe com dificuldade processos que se arrastam anos e anos nos 

tribunais, com expedientes dilatórios de parte a parte. O espetador que assiste 

com angústia às acusações mútuas entre arguidos e jornais, vítimas e tribunais, 

imprensa e governos, sem compreender as razões estruturantes deste panorama 

de caos que se instalou no espaço público do nosso país e de grande parte da 

Europa. É a essa angústia fundamental que este livro procura, humildemente, dar 

algumas respostas.

Os nossos agradecimentos dirigem-se, antes de mais, ao “Correio da Manhã” e à 

CMTV, espaço onde temos crescido como profissionais e seres humanos, resultado 

do apoio e do estímulo constante de colegas, dirigentes e também do público que 

nos acompanha e nos desafia para sermos cada semana melhores no que fazemos.

À Universidade Nova de Lisboa e à Universidade Autónoma de Lisboa agrade-

cemos também o apoio permanentemente conferido, não apenas em termos de 

espaço de investigação, mas de recolha bibliográfica e debate científico sem os 

quais a obra agora apresentada ao público não se pautaria pelos mesmos padrões 

de qualidade e exigência.

Conforme foi dito, escrever sobre matérias tão complexas como a relação entre a 

Comunicação Social e a Justiça é, por si só, um desafio de uma imensa exigência. A 
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partilha de momentos de reflexão, diálogo e também, porque não dizê-lo?, de ami-

zade e humor entre dois profissionais destas áreas diferentes mas necessariamente 

interligadas constituiu ao mesmo tempo um prazer científico imenso. Esperemos, 

por isso, que o leitor percorra as páginas que se seguem com o mesmo interesse 

e gosto com que nós abraçámos conjuntamente esta nobre tarefa.

O PONTO DE PARTIDA
O ponto de partida para este livro é uma conversa entre dois amigos, dois 

profissionais, sobre o estado em que a Justiça e o Jornalismo evoluem atualmente. 

Resultado? Fazer um livro. Segunda etapa, recolha de informação e de testemunhos 

de profissionais ligados a estes dois universos. E, por fim, a junção entre as expe-

riências profissionais de André Ventura e Miguel Fernandes, refletida numa outra 

tertúlia mais extensa e profunda espelhada nas próximas páginas – e aqui reprodu-

zida –, e o acréscimo dos conteúdos resultantes de uma série de entrevistas feitas 

a diversas figuras proeminentes nos mundos da Comunicação Social e da Justiça.   

Lisboa, 18 de agosto de 2015



CAPÍTULO 1
SEGREDO DE JUSTIÇA



QUAL A RELAÇÃO QUE OS JORNALISTAS DEVEM TER COM O 
SEGREDO DE JUSTIÇA?

André Ventura - O regime de segredo de justiça é, no âmbito da investiga-

ção criminal, necessário. Penso que poucos serão os cidadãos (muito menos os 

especialistas) que defendam simplesmente o fim do regime de segredo. Por outro 

lado, os padrões de exigência de uma sociedade democrática – sobretudo no Oci-

dente – tornaram-se significativamente mais sofisticados, o que torna impossível 

– do ponto de vista fáctico – a manutenção de algumas regras arcaicas de muitos 

regimes processuais penais europeus ou americanos. Por exemplo, é impensável 

que – independentemente do tipo e do modo de funcionamento do segredo de 

justiça – a sociedade ignore quais os ilícitos que levam um ex-dirigente político a 

sofrer medidas como a prisão preventiva, por muito importante ou preponderante 

que fosse a efetivação do segredo naquela fase processual especÍfica. Trata-se, 

pura e simplesmente, de uma impossibilidade.

Este ponto é sensível e obriga a uma reflexão ponderada e séria: o regime de 

segredo de justiça tem de assentar a sua principal vocação no realismo. Realismo 

em relação ao modo de funcionamento da sociedade de informação, dos tribunais 

e da própria necessidade de informação dos cidadãos. E esse realimos tem faltado 

à grande maioria das propostas legislativas europeias.

Por outro lado, a relação entre a comunicação social e os agentes de justiça 

(quer os órgãos de polícia criminal quer os tribunais) carece de estudos aprofun-

dados e cientificamente validados, sobretudo porque, em países como Portugal 

ou Espanha, liberdade real de informar e ser informado constituem realidades 

praticamente recentes. Trata-se de corrupção? Mútua necessidade? Cumplicidade 

objetiva? Ou simplesmente esforço conjunto de democratização das instituições?  

Ou seja, continuamos sem compreender grande parte do fenómeno.

Miguel Fernandes - André, deixa-me começar por tentar simplificar este 

fenómeno. Quando falamos em “segredo de justiça”, há quem o viole, há quem o 
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utilize como arma e há quem o tente proteger. Simples, certo? Não! Compreensível 

e complexo ao mesmo tempo. Deixa-me continuar, dizendo que as violações de 

segredo de justiça são uma prática comum para quem tem pretensões de fazer 

jornalismo de investigação na área e, já agora, com conteúdo, com sumo, substan-

cial. Por outro lado, quem gosta de estar informado, e segue o trabalho de alguns 

meios de comunicação social, é importante ter a noção de que muitas vezes está a 

ler, ver ou ouvir histórias noticiosas que nascem e se desenvolvem neste ambiente 

que prevê responsabilidades criminais.

Mas é possível fazer jornalismo sem violar o segredo de justiça como hoje é en-

tendido? É! E continuar a fazer jornalismo de investigação credível sem nunca mais 

quebrar esta lei? Não! Se esse for o caminho, o jornalismo como eu o entendo está 

condenado. E quem perde é a população. Em termos realísticos e sem hipocrisias, 

ou se deixa de “proteger” em excesso as peças processuais mais relevantes em 

termos mediáticos em Portugal ou vão continuar a chover processos-crime contra 

jornalistas que depois dão em nada. Mas então o que está mal? A Lei ou a postura 

do jornalista? Eu diria que nem uma coisa nem outra. A Lei que criminaliza estes 

comportamentos foi revista em 2007 e parece-me adequada. O problema está na 

forma como é usada. Mas o jornalista não pode pactuar com procedimentos que 

possam prejudicar a elaboração de conteúdos jornalísticos de extrema relevância 

informativa.

Vamos por partes. Esta colisão acontece, porque, atualmente, os processos mais 

apetitosos para o universo jornalístico (entenda-se: população) estão em segredo de 

justiça. E neste campo, se um jornalista só divulgar o que a Lei permitir, arrisca-se 

a escrever umas linhas, balbuciar umas palavras sobre um caso judicial marcante 

no panorama nacional dois, cinco, dez anos depois do início de uma investigação. 

Mas atenção! Este meu lado liberal de entender “isto” está, intimamente, ligado a 

uma responsabilidade absolutamente necessária que deve também guiar a prática 

de um profissional do jornalismo.  

Se, por um lado, considero uma fatalidade a violação do segredo de justiça 

em casos de extrema relevância jornalística em algum jornalismo de investigação, 

também considero que existe excessiva proteção em alguns processos. Então o 

que fazer?

Vamos a factos: violar o segredo de justiça é crime. É crime para quem o divul-

ga e para a fonte, a origem da informação. Deve continuar a ser assim? Não me 
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parece. E mais à frente já explico. Num processo, por regra público, tem de ser 

o Ministério Público, o arguido ou um assistente a requerer o estatuto de sigilo. 

Primeira encruzilhada: muitos destes processos são notícia. O que fazer então? 

Deve o jornalista baixar os braços e virar a cara para o lado se estiver perante 

um caso com contornos de escândalo nacional? O jornalista não pode violar a Lei, 

mas tem obrigações. Mais factos: Nos processos criminais, é importante que o 

seu secretismo seja garantido para não prejudicar investigações. Totalmente de 

acordo. Mas e então o dever de informar? Será possível encontrar uma fórmula 

que permita o escoamento de informação, traduzida em notícias, nesta fase, sem 

condicionar o trabalho policial? É! É aconselhável? Sim, e obrigatório. Desde que 

o jornalista respeite os pressupostos que devem reger a sua profissão, é viável e 

possível não prejudicar investigações e mesmo assim divulgar informações que estão 

“protegidas”. O problema é que, mesmo com os devidos cuidados, o crime pode 

estar a ser cometido se estivermos a falar de informações que estão no processo 

e ancoradas ao segredo de justiça. Em suma, de cada vez que um jornalista tem 

nas mãos uma informação com potencial para uma “cacha” e cuja origem seja um 

processo-crime arrisca-se a responder em tribunal.

Agora as contradições. Esta matéria está longe de ser consensual mesmo entre 

profissionais. Felizmente, em Portugal existe um panorama variado de meios de 

comunicação social bem como milhares de jornalistas com posturas diferenciadas 

no que diz respeito a tratamento informativo e noticioso. Por exemplo, António 

Esteves, jornalista da RTP, considera que “o segredo de justiça não é mais do que 

a restrição de divulgação pública do conteúdo dos atos de um processo, tendo em 

conta vários pressupostos como a investigação, a defesa das vítimas e do bom 

nome dos suspeitos, cujo escrupuloso e rigoroso cumprimento devia ser sagrado 

para todos os que nele participam. À exceção dos jornalistas? Claro que não. Mui-

tos parecem esquecer o óbvio: é proibida a transcrição do conteúdo de qualquer 

«escuta telefónica» por parte dos meios de comunicação social, a não ser que 

exista uma autorização dos próprios visados, o que, como sabemos, raramente 

acontece. Além disso, a violação do segredo de justiça é um crime. E os jornalistas 

devem abster-se de participar de todas as formas a violação de uma lei e no co-

metimento de um crime. Olhando para a prática jornalística diária, o que acontece 

é exatamente o oposto. Mal.”

Mesmo assim, os estatutos editoriais que defendem uma postura mais prote-

cionista do segredo de justiça não impedem que se produzam notícias, mesmo 
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quando a sua base tem origem numa designada violação de segredo de justiça. 

Com diferenças, certo, mas, mesmo assim, com cobertura jornalística. Há quem 

desenterre as notícias, há quem siga o caminho apanhando migalhas ou pelo ca-

minho aprofunde ainda mais a temática mas a problemática está lá. Em oposição, 

é o silêncio. E, nestes casos, quando se fala em imprensa, a ausência de ruído, é 

quase sempre mais grave. Basta olhar para o processo que levou José Sócrates à 

prisão preventiva. Ou melhor, se fizermos um esforço para lembrar todos os casos 

a que o ex-Primeiro-Ministro esteve ligado, podemos constatar que as notícias 

circularam em toda a imprensa em Portugal. Aconteceu no Caso Freeport, a partir 

de 2009. Mas há centenas de outros processos.

Sobre isto, Carlos Rodrigues, Diretor-Adjunto do CM e CMTV, defende o seguin-

te: “O segredo de justiça é um mecanismo interno do sistema de justiça, não do 

jornalismo. As informações em segredo de justiça cuja divulgação pode ser omitida, 

mesmo verificada a respetiva veracidade, são unicamente aquelas que fazem parte 

do estatuto editorial do órgão jornalístico em causa ou do código deontológico. 

Situações em que esteja em causa a proteção de vítimas menores ou em situação 

de elevada fragilidade, por exemplo. Fora disso, o jornalista deve fazer o seu julga-

mento editorial sobre factos de que tenha conhecimento, que estejam confirmados 

e que tenham interesse ou relevância públicos, independentemente da escala de 

valores, normas ou abstrações do sistema judicial ou de qualquer outro sistema. 

Isso é consubstanciado, no estatuto editorial do “Correio da Manhã”, na simples, 

porém profunda, expressão: “o CM defende o valor absoluto da notícia”.    

Mas, André, deixa-me abreviar. Quem pode violar o segredo de justiça (como 

hoje é entendido)? Alguns jornalistas e as suas fontes. Mas não só. Advogados 

e outros agentes judiciais (que condenam essa violação), quando lhes interessa, 

também o fazem. Mas estas fugas de informação, para mim, podem e devem ser 

entendidas num nível diferenciado por causa das motivações. No nível da mani-

pulação ou tentativa de controlar informação para prejudicar alvos do outro lado 

da barricada. Cabe ao jornalista fazer filtragem e perceber o que é notícia e o 

que não é. Depois, quem protege o segredo de justiça? Os tribunais, o Ministério 

Público, os órgãos de investigação criminal. Mas aqui, a meu ver, em excesso. 

Esta postura é tão radical que chega a ser desconcertante a forma como estes 
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organismos públicos tratam a divulgação informativa para o exterior, normalmente 

com comunicados feitos com uma linguagem técnica de difícil compreensão para a 

população. Mas falta aqui falar de outro defensor do segredo de justiça: o próprio 

jornalista. E esta, na minha opinião, é a questão central. Esta proteção consegue-

-se respeitando a fonte e a própria informação que se tem em mãos, o sistema, 

os arguidos e o público (leitores, ouvintes, internautas ou telespetadores). Para 

se conseguir esta proteção profissional, basta que o jornalista tente perceber as 

consequências da divulgação da notícia. Se é prejudicial para a investigação, se 

contraria o direito à privacidade do arguido e se o interesse público supera outras 

variáveis. E isto acontece todos os dias nas redações de Norte a Sul do país. Esta 

gestão informativa faz parte da dinâmica que dá corpo ao que se lê, vê e ouve na 

imprensa. Mas, neste ponto, António Esteves lembra o seguinte: “Há uma tese 

que prefere apontar aos jornalistas a qualidade de investigadores, que devem ter, 

e a qualidade de denunciantes de situações irregulares, que também devem ter, 

como justificativas da violação do segredo de justiça em nome do interesse público, 

mas, na verdade, são argumentos que pretendem justificar o injustificável, que 

o jornalista pode ser criminoso e violar a lei e o seu próprio estatuto profissional, 

que infelizmente muitos nem sequer conhecem ou ignoram de forma propositada. 

Convém lembrar aos mais acérrimos defensores que não existe nenhuma regra 

que permita ao jornalista a violação do segredo de justiça. Muito pelo contrário. Se 

olharmos para o Estatuto do Jornalista, o artigo 8, no ponto 3, é muito claro nesta 

matéria: o direito de acesso às fontes de informação não abrange os processos 

em segredo de justiça, os documentos classificados ou protegidos ao abrigo de 

legislação específica, os dados pessoais que não sejam públicos dos documentos 

nominativos relativos a terceiros, os documentos que revelem segredo comercial, 

industrial ou relativo à propriedade literária, artística ou científica, bem como os 

documentos que sirvam de suporte a atos preparatórios de decisões legislativas 

ou de instrumentos de natureza contratual”.  

Mas, então, em que ficamos? Qual o valor mais importante? Segredo de justiça 

ou direito de informar? Mais à frente darei a resposta. E a resposta é dada, ironi-

camente, pela Justiça, por uma instância superior do Direiro Internacional, pelo 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
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Vamos a um caso exemplar. A detenção de José Sócrates no dia 21 de novembro 

de 2014. O final do dia marca, graças a bom instinto jornalístico, o início de um 

trabalho jornalístico profundamente mediatizado e muito bem conduzido na CMTV 

durante essa noite e primeiras horas da madrugada. Em oposição, por exemplo, 

a RTP esteve desligada do caso, ao ponto de a emissão seguir o seu alinhamento 

normal. Na TVI, lutava-se para acompanhar a evolução dos acontecimentos e a 

SIC estava enquadrada, mas tímida. A CMTV esteve incansável, com uma emissão 

até de madrugada, ao ponto de conseguir revelar, em exclusivo, a primeira imagem 

de um ex-Primeiro-Ministro detido a sair do DCIAP.

Em suma, um jornalista não pode violar a Lei, mas deve fazer tudo para en-

contrar um caminho que lhe permita fazer o seu trabalho e cumprir a sua missão 

de informar a população. A responsabilidde máxima deve ser o povo, o interesse 

público e não apenas os desígnios de uma elite.

Mas, independentemente desse interesse, a verdade é que há violações de se-

gredo de justiça. De que forma é que o Direito Criminal pode atuar? Isto é, quem 

deve ser mais punido? Aquele que faz escoar a informação ou aquele que divulga 

a informação? A fonte ou o comunicador?

O nosso regime atual, aliás muito trabalhado pelo Professor Rui Pereira, tem 

um sistema de base universal. Este defende que todos devem ser punidos: todos 

os que tenham contacto com o processo e de alguma forma o divulguem. E depois 

tem agravantes para a comunicação social porque chega a um maior número de 

pessoas. Este sistema faz sentido? Eu penso que já não. Primeiro, porque o que 

hoje é a comunicação social de massas esbateu-se muito, dado que o atual efeito 

da Internet poder ter uma repercussão muito mais agravada do que os meios de 

comunicação tradicionais. Por outro lado, porque as formas de aceder a conteúdos 

são hoje muito diferentes do que eram há dez ou vinte anos.

MF - Se pensarmos no Direito Penal vigente, então ambos devem ser punidos: 

informador e divulgador. Mas, na prática, o que é que acontece? Muitos proces-

sos e nenhuns resultados. Ora isto significa que o sistema, como está montado, 

pretende (e bem) proteger a investigação, mas depois não consegue condenar o 

agente jornalístico responsável pela divulgação de informação confidencial porque 
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simplesmente esta Lei choca com uma obrigação, um dever, que me parece mais 

importante: informar. Desta forma, e até indiretamente, a própria Lei dá razão ao 

jornalista. Acho importante que a Lei seja cumprida. Já o disse. Um jornalista não 

está acima da Lei. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ponderar variáveis e perceber 

se a importância do que está a tratar supera uma Lei protetora de uma investiga-

ção. Depois, na possibilidade de um caso de violação do segredo de justiça chegar 

a tribunal, é importante perceber as consequências de uma eventual quebra de 

sigilo. Importa perceber qual a fonte, se a informação divulgada era a que constava 

no processo ou se o jornalista teve acesso a outras provas, ou testemunhos ou 

até aos mesmos que constam no processo, mas que conseguiu através de uma 

investigação jornalística sua.   

Sofia Branco, presidente do Sindicato de Jornalistas, diz que é possível fazer 

jornalismo de investigação com conteúdo sem violar o segredo de justiça, mas 

que é frequente o conflito entre o segredo de justiça e o direito de informar. “Nos 

moldes atuais, - sublinha -, o segredo de justiça interfere com a liberdade de im-

prensa, impedindo o exercício legítimo da profissão de jornalista. O que não quer 

dizer que não deva existir uma lei sobre segredo de justiça e uma punição para 

quem o viole. Mas impõe-se uma revisão da lei, até porque as sucessivas violações 

têm minado a confiança e a credibilidade tanto do jornalismo, como da justiça.” 

Em Portugal, existem casos de jornalistas levados à justiça por causa de alegadas 

violações do segredo de justiça. As que existem servem apenas para condicionar 

a vida dos profissionais. Não só profissionalmente, mas também a nível pessoal. 

Mesmo as poucas condenações aplicadas são depois destruídas por instâncias 

internacionais. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos já condenou o Estado 

Português, mais do que uma vez, por excessiva aplicação a jornalistas de conde-

nações por violação de segredo de justiça e difamação. O Tribunal Europeu dos 

Direitos Humanos considerou que os casos em análise estavam protegidos pelo 

interesse público e, portanto, a condenação dos jornalistas violou a liberdade de 

imprensa. Aconteceu com o jornalista Eduardo Dâmaso, em 2008, e com o jornalista 

António José Laranjeira, em 2010.

Na verdade, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aponta 

no sentido de a violação do segredo de justiça (art. 371.° do Código Penal) ser 

punível apenas quando existir prejuízo para a investigação judicial em curso.
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Em suma, quando o Tribunal Europeu ignora as condenações por violação do 

segredo de justiça e ainda condena o Estado português, protegendo os jornalistas, 

está a deixar uma mensagem clara: o dever de informar sobrepõe-se ao segredo 

de justiça. É com esta ideia que os juízes e os tribunais portugueses devem ficar. 

Um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem a questionar desta forma 

o valor dos segredos judiciais enfraquece um dos pilares da nossa sociedade: a 

própria Justiça. Mas não só! Relança o debate sobre o conflito entre segredo de 

justiça e o direito de informar.

Mas vamos aos casos.

O Estado português foi condenado em 2010 a indemnizar o antigo diretor 

de um semanário de Leiria em pouco mais de oito mil e setecentos euros por 

condicionantes ilegítimos à liberdade de expressão. António José Laranjeira tinha 

sido condenado em 2004, e viu depois a condenação confirmada pelo Tribunal da 

Relação de Coimbra, por violação do segredo de justiça e difamação. Estavam em 

causa notícias e uma nota do diretor publicadas em 2000, sobre o arquivamento 

pelo Ministério Público de um processo em que um médico, fundador do PSD e à 

data presidente da Assembleia Municipal de Leiria, era indiciado por abusos sexuais 

sobre uma paciente. O acórdão divulgado pelo Tribunal Europeu dos Direiros do 

Homem é transparente e objetivo. Foi considerado que a condenação do jornalista 

tem um efeito dissuasor do exercício da liberdade dos meios de comunicação e 

que as notícias publicadas não causaram qualquer prejuízo à investigação e que 

o interesse público se sobrepõe quando estão em causa inquéritos envolvendo 

atores políticos. Já em 2008, fundamentações semelhantes tinham dado origem 

a uma condenação do Estado português num processo promovido pelo jornalista 

Eduardo Dâmaso.

Sobre este assunto, o Jornal I publicou, a 20 de janeiro, pela mão da jornalis-

ta Inês Cardoso, o seguinte artigo: “Os dois acórdãos obrigariam, na opinião do 

penalista Paulo Pinto de Albuquerque, à revisão do artigo 371.° do Código Penal 

(que tipifica o crime de violação do segredo de justiça). A jurisprudência do Tribu-

nal Europeu aponta no sentido de a violação ser punível apenas quando houver 

prejuízo para a investigação. “Alarga o âmbito da liberdade dos jornalistas para se 

referirem a elementos em segredo de justiça”, sublinha o professor na Universidade 
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“Os jornalistas devem abster-se de participar de todas as for-
mas, na violação de uma lei e no cometimento de um crime”

António Esteves, jornalista da RTP 

“O segredo de justiça é um mecanismo interno do sistema de 
justiça, não do jornalismo”

Carlos Rodrigues, Diretor de informação da CM e CMTV 

Portugal vive um dos momentos mais turbulentos da sua história democrática. 
Pouco a pouco, a justiça saiu do casulo a que muitos a queriam confinar e come-
çou a cumprir o seu desígnio constitucional: defender a legalidade democrática. 

Neste contexto, o jornalismo assume uma posição de destaque e elevada res-
ponsabilidade. Nos últimos anos, os meios de comunicação social divulgaram de 
forma intensa casos de corrupção e fraude envolvendo desportistas, banqueiros 
e políticos, cumprindo o seu papel e dando respostas a um povo farto de cargos 
públicos manchados pela ganância e ações criminosas.

Cercado e com medo, o poder político reagiu. Procurou-se silenciar jornais, televi-
sões e obstruir o regular funcionamento da justiça. Pelo meio, o público percebeu 
cumplicidades e agendas escondidas. E, nos bastidores, começou uma silenciosa 
e subterrânea guerra pelo poder mais importante do nosso tempo: a comunicação 
e a informação. 

“Justiça, Corrupção e Jornalismo” procura proporcionar ao leitor essa viagem 
pelos meandros dos grandes casos de corrupção do nosso tempo, fornecendo 
novos dados e novas perspetivas sobre as negociatas de milhões e as escandalo-
sas tentativas do poder em silenciar a comunicação crítica. Pegamos em factos, 
lembramos casos, abrimos caminho para uma reflexão profunda. Em nome do di-
reito à informação!
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