Meritíssimo Juiz de Direito do Tribunal de _____ 
Instância Local Cível

Clotilde Vieira, NIF _____, residente em _____ 
intenta acção declarativa de condenação com processo comum, contra
Antonieta Silva, NIF _____ , com domicílio em _____ , o que faz nos termos e
com os seguintes fundamentos:

Os Factos

 01 	A Ré publicou um texto de “opinião” no “O Iluminado”, de 07/01/2017, intitulado “”Barretes” d’o Barrete e os subsídios ao teatro”, relacionado com as peças teatrais “A Relíquia” e “Balada do Café Triste”, levadas a cena pela grupo de teatro “O Barrete” e com a atribuição de subsídios ao teatro por parte do Ministério da Cultura.
 02 	Nesse artigo, que aqui se dá por reproduzido, a Ré faz uma forte crítica negativa, à organização do referido grupo de teatro no que respeita às suas relações com a imprensa, designadamente critica a actuação a esse nível da A., Clotilde, assim como critica a sua actuação como actriz, bem como a atribuição ao dito grupo de um subsídio de 225.000€ (duzentos e vinte e cinco mil Euros) que, ao que parece, acha imerecido.
 03 	O referido artigo de “opinião” foi escrito pela Ré na sua qualidade de jornalista do “O Iluminado”, ligada à área cultural.
 04 	A A. é directora e actriz do Grupo de Acção Teatral “O Barrete” e, enquanto co-responsável desse grupo apresentou candidatura ao Instituto Português das Artes de Espectáculo do Ministério da Cultura a um projecto de quatro anos.
 05 	A A. é uma actriz profissional há pelo menos 30 anos, sendo considerada uma actriz prestigiada.
 06 	Referindo-se ao modo de comunicação à imprensa dos eventos levados a cabo pelo grupo de teatro “O Barrete”, escreveu a Ré:
“...às vezes, só telefonam e dizem “estreamos amanhã (ou hoje)”, ou, função em curso, “a Clotilde” manda cartão com beijinhos e abraços. (A malta é fixe, de esquerda, etc. e tal? Mixórdia? Não! Nem que tivéssemos andado na escola, “trabalho é trabalho, conhaque é conhaque” - em Santos é mais uísque - e a jornalista, abstémia, aliás, nunca entorna álcool no teclado” (doc. 1).
 07 	Por outro lado, agora a respeito da peça “A última Balada”, levada à cena pelo grupo teatral “O Barrete”, escreveu a Ré no já mencionado artigo...”Vi a “última Balada” pós estreia, à terceira noite. Clotilde Vieira, tradutora, encenadora e intérprete - pivot - (autora narradora), enganou-se mais de uma dúzia de vezes, muito mais do que o elenco por si dirigido...”.
 08 	Ora, acontece que na terceira noite de apresentação de “A última Balada” a aqui A. não se enganou, tecnicamente falando.
 09 	Por conseguinte, por mais subjectividade que se admita na apreciação crítica de uma peça teatral, não pode admitir-se que se fundamente (ainda que parcialmente) uma qualquer opinião em factos não verdadeiros.
Não é a opinião negativa da actuação da A. que está em causa. O que não podia era a Ré imputar à A. enganos que não se verificaram para neles fazer assentar, em parte, a opinião negativa que resulta de todo o artigo em questão.
 10 	Assim, a imputação dos referidos enganos, por si só, são susceptíveis de abalar o prestígio da A. enquanto artista e profissional, traduz uma conduta ilícita, que responsabiliza a Ré.
 11 	A respeito da polémica gerada em torno da atribuição de subsídios ao teatro por parte do Ministério da Cultura, e ainda no mesmo artigo aqui em causa, escreveu a Ré...”na mixórdia (outra) dos subsídios (...) clamaram justos e pecadores: como a directora do “Barrete”, grupo a descer o declive do pior amadorismo. Contrato-programa para quatro anos? Dois é de mais. Subsídio reduzido? Boa! 225 mil Euros não bastam a quem nem produz dossiers de trabalho/divulgação nem parece ter programa anual (vai tendo?), o resto é como se vê e sabe? Não sabe. Deve-se ir dizendo, contra o nacional-porreirismo. Até uma feminista deve, mesmo a ir contra uma das raras companhias portuguesas com direcção feminina».
 12 	Quem lê o artigo em causa, no que concerne aos subsídios, fica com a ideia de que só por influências de todo estranhas ao mérito próprio, é que a A. conseguiu o referido subsídio de 225.000€, visto que, como directora do grupo nem produz dossiers de trabalho/divulgação nem parece ter programa anual...
É esta situação que a Ré apelida de «mixórdia».
 13 	Ora, a A. elabora quase todos os programas das peças estreadas pelo grupo e organiza os programas anuais que documenta com o número de espectadores e receitas auferidas para entregar ao Ministério da Cultura (doc. 2).
 14 	Esses programas são anunciados à imprensa (docs. 3).
 15 	Assim, novamente, a Ré faz uso de informação não verdadeira para fundamentar as suas opiniões, o que viola os especiais deveres de cuidado impostos legalmente, atingindo assim o direito ao bom nome, dignidade e reputação que a lei e a Constituição garantem à A.
 16 	É, portanto, ilícita a sua conduta.


O Direito

«Segundo o art. 70º, nº 1, do CC, a lei protege as pessoas contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física e moral, e, nos termos do disposto no art. 484º do mesmo diploma, quem afirmar ou difundir um facto capaz de prejudicar o crédito ou o bom nome de qualquer pessoa, responde pelos danos causados, sendo certo que, nos termos gerais esses danos podem ser patrimoniais ou não patrimoniais (morais).
Note-se que, como tem sido entendido, o bom nome de uma pessoa abrange a sua honra ou honorabilidade, a qual, por sua vez, se projecta na reputação da pessoa no plano moral, intelectual, sexual, familiar, profissional ou político. (Cfr. Capelo de Sousa - “O Direito Geral da Personalidade”).
Tutela, pois, a lei os direitos de personalidade, os quais, aliás, encontram particular consagração constitucional.
Mas, a par de muitos outros, protege igualmente a lei o direito à liberdade de imprensa e o direito de libre expressão, direitos que encontram também consagração constitucional.
Como é sabido, não há direitos absolutos de modo que, em relação à liberdade de imprensa e de expressão, não está o jornalista ou o autor isento de qualquer responsabilidade, se, no exercício daqueles direitos, violar outros, designadamente os direitos de personalidade de outrem.
Por isso mesmo, como se vê do Estatuto do Jornalista (Lei 1/99) constituem deveres fundamentais dos jornalistas, entre outros:
-	exercer a actividade com respeito pela ética profissional, informando com rigor e isenção...
-	abster-se de formular acusações sem provas...
-	respeitar a privacidade de acordo com a natureza do caso e a condição das pessoas...
-	não falsear ou encenar situações...
(cfr. art. 14º).
Por outro lado, segundo o art. 3º da Lei de Imprensa (Lei 3/99):
“A liberdade de imprensa tem como únicos limites os que decorrem da Constituição e da lei, de forma a salvaguardar o rigor e a objectividade de informar e garantir os direitos ao bom nome, à reserva da intimidade da vida privada, à imagem e à palavra dos cidadãos e a defender o interesse público e a ordem democrática”.
É, pois, evidente que o direito de liberdade de imprensa tem limites legais e constitucionais, sendo um desses limites, exactamente os direitos de personalidade da pessoa humana.
Naturalmente que ocorrem frequentes conflitos entre tais direitos.
Ora, embora nos pareça que os direitos de personalidade apresentam mais dignidade do que os direitos de liberdade de imprensa, ou pelo menos, igual dignidade, pode admitir-se que, em casos especiais, o interesse público que lhes subjaz, justifique a lesão do direito ao bom nome e reputação.
Significa isto, portanto, que em casos especiais pode ser admissível a prevalência do direito de liberdade de imprensa em relação ao direito de personalidade.
Por regra, porém, partindo da igual dignidade de ambos os direitos, a resolução do conflito entre eles há-de resolver-se “coordenando-os um com o outro de forma a distribuir proporcionalmente os custos desse conflito, sem atingir o conteúdo essencial de cada um deles” como se escreveu no douto acórdão deste Tribunal de 17/10/2000 - CJ/STJ, 2000/III/78 - (no mesmo sentido cfr. Ac. do STJ, de 18/03/97 - Proc. nº 97-A/652, Ac. do STJ, de 29/04/99 - Proc. nº 99-B118, entre outros).» Supremo Tribunal de Justiça, Acórdão 18 Outubro 2005 (Ref. 8362/2005)  Relator: António Manuel Machado Moreira Alves Processo: 2070/05 Colectânea de Juriprudência, Nº 187 Tomo III/2005 (Agosto/Dezembro)
«Importa ainda que se refira o conteúdo do direito à honra e as qualidades ou atributos que acolhe.  
Lê-se no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 27 de Maio de 2008, supra citado: “A honra da pessoa traduz-se, pois, no valor positivo que ela própria infere do intimo do seu ser, ou seja, o substrato moral e ético da sua existência, enquanto a consideração social, o bom-nome e a reputação se traduzem no julgamento pelos outros acerca de cada um. Correspondentemente, o direito ao bom-nome e à reputação consiste, essencialmente, em a pessoa não ser ofendida ou lesada na sua honra, dignidade ou consideração social mediante imputação de outrem e a defender-se dessa ofensa e a obter a correspondente reparação” [idem]. 
Ensina Capelo de Sousa “a honra abrange desde logo a projecção do valor da dignidade humana, que é inata, ofertada pela natureza igualmente para todos os seres humanos, insusceptível de ser perdida por qualquer homem em qualquer circunstância (...). Em sentido amplo, inclui também o bom nome e reputação, enquanto sínteses do apreço social pelas qualidades determinantes da unicidade de cada indivíduo no plano moral intelectual, sexual, familiar, profissional ou político” [O Direito Geral da Personalidade, 1995, pág. 303]. 
Acrescenta Brito Correia que a honra inclui ainda “(...) as qualidades adquiridas ao longo da vida, pelo seu [do individuo] esforço ou de outro modo e nos mais variados aspectos (familiares, políticos, profissionais, científicos, literários, artísticos, comerciais, etc). Abrange, nomeadamente, qualidades de carácter, probidade, rectidão, lealdade, etc, correspondendo-lhe um sentimento de auto-estima pessoal. Baseia-se na consciência individual do próprio valor: num auto-reconhecimento e auto-avaliação”. Ainda segundo o mesmo Autor, “o direito protege, todavia, não só esse sentimento pessoal da própria dignidade, a que pode chamar-se a honra interna, mas sobretudo a projecção na consciência social do conjunto dos valores pessoais de cada indivíduo, a que pode chamar-se honra externa: as qualidades necessárias a uma pessoa para ser respeitada num meio social, incluindo o bom nome e a reputação, a consideração social” (Ob. Cit, pág. 587].» Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 31-01-2017 Processo: 1454/09.5TVLSB.L1.S1  Relator: ROQUE NOGUEIRA
No caso vertente, a Ré excedeu na sua crítica, ofendendo o direito à honra, ao bom nome e reputação da A..
É certo que, tratando-se da expressão de uma opinião ou de um trabalho de crítica artística, tem a Ré de contar com a máxima liberdade de expressão.
Mas, se nada há a censurar quando o jornalista ou o crítico opina desfavoravelmente a respeito de certa obra de arte, por exemplo sobre obra de teatro, como é o caso, ainda que a sua opinião esteja em flagrante desacordo com a maioria da crítica publicada sobre o assunto, como é óbvio, não pode descurar do cuidado que lhe é imposto pelo seu estatuto, pela lei geral, pela lei de imprensa, pela Constituição da República ou pelo seu próprio Código Deontológico.
Quando o jornalista “...exerce funções de “pesquisa, recolha, tratamento de factos, notícias ou opiniões, através de texto, imagem ou som destinados a divulgação informativa pela imprensa”... que eventualmente ponham em causa o bom nome e honra das pessoas... deve expor os factos ou as opiniões do modo mais comedido possível, com moderação, rigor, isenção e urbanidade, distinguindo bem entre o que é notícia e opinião, separando o facto e o juízo de valor...”.
Ora, será que no caso concreto a Ré tomou tais cuidados? Ou, noutra formulação, será que o teor do artigo em causa se limita a emitir a opinião da Ré, na expressão do qual a jornalista não pode ser censurada e muito menos responsabilizada civilmente?
É bom de ver que não.
Não foram tidos em devida conta os referidos e especiais cuidados, assim como, por outro lado, se verifica que a Ré, pelo menos em parte, fundou a sua apreciação (e esta não está em causa, evidentemente) em factos que não provou e até em factos que, a julgar pela prova, se revelaram não verdadeiros.

Termos em que, nos mais de direito e com o mui douto suprimento de V.ª Ex.ª, deve a presente acção ser julgada procedente por provada e, em decorrência, ser a Ré condenada a pagar à A. a quantia de € 8.500.

Valor da acção: € 8.500.

Junta: procuração forense, 3 documentos e documento comprovativo do pagamento da taxa de justiça.

O Advogado

