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A presente dissertação procura responder à questão que lhe dá título
– O segredo de justiça, o direito à informação e a liberdade de imprensa:
uma convivência saudável ou uma divergência permanente? Neste sen-
tido, importa analisar todas estas realidades e enquadrá- las na sociedade
atual, com todas as suas especificidades características de um mundo
globalizado e em que a comunicação social vinca, todos os dias, mais o
seu papel de quarto poder.

Ora, é certo que no processo penal português vigora o princípio da
publicidade, conforme se pode verificar pelo artigo 86.º do CPP. Não obs-
tante, este artigo aponta para as exceções previstas na lei, o que nos indica
que, em certos casos, poderá o processo ser mantido em segredo de justiça.
Pelo n.º 2 desse mesmo artigo, compreende- se que o juiz de instrução,
porque assim lhe foi requerido pelo arguido no processo, que não terá in-
teresse em que se conheçam os detalhes do caso em concreto, pelo assis-
tente ou até pelo ofendido que, em alguns casos, pode não ter vontade
que seja público o ato ilícito de que foi vítima, e depois de ouvido o Mi-
nistério Público, possa proferir um despacho, não passível de recurso, onde
sujeite o processo, na fase de inquérito, ao segredo de justiça, sempre que
considere que, caso o processo fosse público, os direitos dos sujeitos pro-
cessuais seriam afetados de um modo nefasto. Tal decisão também pode
ser tomada pelo Ministério Público, por estas razões ou por necessidades
de índole investigatória, mas tem que ser validada pelo juiz de instrução.

Nos termos do n.º 8 do artigo supracitado, o segredo de justiça vin-
cula todo e qualquer interveniente no processo, não o podendo estes,
consequentemente, divulgar. Aqui se verifica que este segredo se impõe
não só aos sujeitos processuais, mas a todos aqueles que, por alguma
razão, venham a ter contacto com o processo submetido a segredo.
A violação do segredo de justiça constitui crime, previsto e punido pelo
artigo 371.º do CP.

INÊS OLIVEIRA SILVA



16

Ainda que exista esta proibição, cuja violação pode corresponder a
um crime, muitas são as circunstâncias em que nos deparamos com
manchetes de jornais relacionadas com processos que se encontram sob
segredo e que, como tal, não poderiam vir a público. O problema que
aqui se coloca é, então, o de saber como é que estas questões chegam ao
conhecimento destes jornalistas e como é que os mesmos podem ser san-
cionados, relativamente a esta violação.

Em boa verdade, é certo que não terá sido o jornalista a, direta-
mente, violar o segredo de justiça, pois, em princípio, este não terá tido
contacto com o processo. Caso, de alguma forma, este contacto tenha
ocorrido, é óbvio que o jornalista tem que ser penalmente responsabili-
zado pela violação que levou a cabo.

Mas e quando o jornalista toma conhecimento de factos em segredo
por intermédio de terceiros, sendo estes os próprios sujeitos processuais
ou até funcionários judiciais, advogados ou magistrados, que, por algum
motivo, tenham a eles tido acesso? Aqui coloca- se a interessante questão
de saber quem é o verdadeiro violador do segredo de justiça. E esta ques-
tão mostra- se especialmente relevante na medida em que a confidencia-
lidade das fontes é um dos princípios basilares do jornalismo.

Tanto o estatuto da profissão como o código deontológico1 segundo
o qual devem exercê- la ressalvam a não obrigatoriedade de revelar as
fontes por parte dos jornalistas, de forma a proteger a identidade da-
queles que lhes fornecem informações. De todo o modo, isto pode fazer
com que o violador originário do segredo de justiça, isto é, aquele que
efetivamente teve um acesso privilegiado ao processo e dele revelou
dados confidenciais, acabe por passar impune, apenas se conhecendo o
nome do jornalista que promoveu a divulgação desses mesmos dados.

1 O n.º 1 do artigo 11.º do EJ indica que “os jornalistas não são obrigados a revelar as suas
fontes de informação, não sendo o seu silêncio passível de qualquer sanção, direta ou in-
direta”. Por sua vez, o CDJ, no seu ponto 6 dispõe que “o jornalista não deve revelar, mesmo
em juízo, as suas fontes confidenciais de informação”. Daqui se extrai que a proteção da
confidencialidade das fontes jornalísticas é um dos pilares e valores mais fundamentais da
profissão, tanto a nível estatutário e regulamentar, como do plano ético e moral.
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No fundo, o jornalista configura uma espécie de violador indireto,
tendo apenas o papel de difusor da informação, não participando, de
uma forma direta e concreta, na violação do segredo propriamente dita.
Ainda assim, tal poderá revestir a natureza de crime, uma vez que, como
já foi referido, o n.º 8 do supracitado artigo 86.º vincula todos os que
tenham conhecimento do processo ao segredo a que este se encontrar
sujeito. Não obstante, o crime de violação do segredo de justiça que po-
deremos chamar de «originário» ou «cometido na fonte» será, nestes
casos, um crime sem rosto, na impossibilidade de apurar ao certo quem
o cometeu, apenas se conhecendo quem dessa violação teve conheci-
mento, tornando- se, subsequentemente, também violador, e dela usu-
fruindo para a elaboração de uma notícia.

Assim, é importante responder à questão de saber quem é que deve
ser efetivamente responsabilizado e criminalmente punido pela violação
de um segredo, sendo que apenas se conhece a identidade de quem re-
velou ao público em geral as informações que, de alguma forma, chega-
ram ao seu conhecimento.

Por outro lado, e ainda no âmbito das problemáticas que envolvem
os jornalistas, importa analisar uma outra questão que se prende com o
facto de, nos crimes a que se refere a alínea e) do n.º1 do artigo 68.º do
CPP2, qualquer pessoa se poder constituir assistente. Ora, e como resulta
claro do texto desse preceito legal, se qualquer pessoa pode adquirir essa
posição processual, tal faz com que essa “qualquer pessoa” possa desen-
volver qualquer atividade profissional, o que inclui, naturalmente, o jor-
nalismo. Esta circunstância levanta, então, uma outra questão, pois,
assim sendo, um jornalista poderá sempre requerer a sua constituição
como assistente apenas e só com o intuito de divulgar os detalhes do
processo no órgão de comunicação social para o qual trabalhar. O que
se pretende analisar na presente dissertação é, precisamente, a legitimi-

2 Referimo- nos, neste caso, aos crimes contra a paz e a humanidade, aos crimes de tráfico
de influência, favorecimento pessoal levado a cabo por funcionário, denegação de justiça,
prevaricação, corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder e
de fraude na obtenção ou desvio de subsídio ou subvenção.
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dade e até a dimensão ética desta atitude que, mesmo sendo permitida
por lei, pode causar alguma estranheza e levantar certas reservas.

Para além disto, e sabendo que é pela publicidade que se rege o pro-
cesso penal, cabe entender se o direito à informação pode ser entendido
como um direito absoluto, sem restrições e que não comporta limita-
ções. A pergunta que se pretende responder ao longo desta dissertação
de mestrado é, precisamente, a de saber se, sendo um processo público,
e, logo, não estando numa situação de confidencialidade, existe um di-
reito generalizado da população a conhecer dele, devendo ser informada
de todos os seus detalhes e pormenores.

Será legítimo informar a população sobre questões, acusações ou
investigações tão delicadas que recaiam sobre alguém que, por ser cons-
tituído arguido num processo e pelas circunstâncias do seu caso em con-
creto não lhe permitirem ser abrangido pelo segredo, possa,
imediatamente, ver a sua vida disseminada pelos meios de comunicação
social, sendo escrutinada e analisada por toda e qualquer pessoa, com
conhecimentos até escassos na matéria?

Deverá, por outro lado, ocorrer uma densificação extensiva do con-
ceito de direito à informação, de forma a entender o que é que pode ou
não ser divulgado, e o que é que, de certo modo, já ultrapassa os limites
e as barreiras do bom senso?

Não será o conceito de direito à informação demasiado abrangente
e, atualmente, não estará a ser tratado de uma forma demasiado ampla
e absoluta, que o fazem assumir uma posição de extrema superioridade
em relação a outros direitos, como é o exemplo do direito à reserva da
intimidade da vida privada?

A liberdade de imprensa é uma realidade e configura um princípio
estruturante da nossa democracia, mas, quando levada ao extremo, não
poderá ter consequências demasiado nefastas e, possivelmente, irrepa-
ráveis na vida das pessoas cuja vida é exposta nos contornos que mais
relevam para aumentar as tiragens dos jornais?

Todas estas são questões cuja resposta se pretende encontrar ao
longo desta dissertação. Pretende- se, então, analisar rigorosamente os
conceitos de segredo de justiça, publicidade, direito à informação e li-
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berdade de imprensa. É também um objetivo compreender melhor a
problemática das fontes e as consequências que podem advir do facto
de um jornalista se recusar a revelar uma fonte que claramente incorre
num crime de violação do segredo de justiça. Releva ainda, como se
disse, falar sobre a constituição de assistente por “qualquer pessoa”, assim
como confrontar todas estas realidades e verificar se existe, ou não, uma
superioridade por parte de alguma delas em relação às demais.

INÊS OLIVEIRA SILVA


