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Entrevista à Dr.ª Isabel Horta 

 

Entrevista presencial à Dr.ª Isabel Horta, jornalista de carreira a exercer funções como 

editora de sociedade da SIC. A entrevista foi presencial e realizada a 01 de Abril de 2017.   

 

1- A alteração do regime segredo de justiça, alteração do paradigma para a 

publicidade do processo, causou alguma alteração no comportamento dos 

jornalistas? Se sim, em que medida?  

Dr.ª Isabel Horta: A Lei é mais penalizadora para os jornalistas, mas os jornalistas 

mantiveram mais ou menos a mesma prática talvez com um bocado mais de cuidado no 

que diz respeito à transcrição de escutas e só o fazem quando consideram que o interesse 

público está acima de qualquer outra coisa agora na verdade o processo não se tornou 

nada público porque invariavelmente o Ministério Público pede segredo de justiça e o 

juiz concede, portanto basicamente os processos continuam todos em segredo de justiça 

até à acusação. A lei em si é positiva o efeito prático é que não é nenhum. 

 

2- Considera o segredo de justiça, na sua antiga e actual redacção como uma 

limitação à liberdade de imprensa?  

Dr.ª Isabel Horta: Como uma limitação à liberdade de imprensa e ao direito à defesa dos 

arguidos  

 

3- Considera necessário o segredo de justiça nos casos em que este é estabelecido 

essencialmente para protecção da investigação? 

Dr.ª Isabel Horta: O segredo de justiça é genericamente estabelecido sem mais, são raros 

os casos em que não é. Compreendo que o segredo de justiça possa ser útil para a 

investigação de determinados processos, mas o problema é que ele é aplicado 

indiscriminadamente.  
 

4- Considera que há um efectivo e adequado respeito e protecção do segredo de 

justiça?  

Dr.ª Isabel Horta: Não, não há. Há cuidados com o segredo de justiça, mas há sempre 

maneira de romper. E muitas vezes a violação do segredo de justiça não é tanto uma 

violação mas sim uma construção de puzzles com informação diversa que vai surgindo 

daqui e dali. Não há directamente a violação do segredo de justiça mas há a construção 

um puzzle que se pode aproximar daquilo que está no processo mas na verdade não há 

violação do segredo de justiça. E essa é a minha prática e a minha experiência. A 

experiência que eu tenho é de construir puzzles com informações díspares com não são 

necessariamente informações directas do processo mas que levam a que possam parecer 

violação do segredo de justiça.  

 

5- Se não há efectivo respeito pelo segredo de justiça, têm alguma sugestão que 

pudesse ser aplicada para alterar essa situação e garantir que haveria um efectivo 

respeito? 

Dr.ª Isabel Horta: Não, não acho mesmo. Não acho que haja respeito. (E de onde vem 

essa falta de respeito?) De todos os actores da justiça.  
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6- Caso considere que não há um efectivo respeito pelo segredo de justiça tem 

alguma sugestão, para além do legalmente estabelecido, para sancionar essa 

conduta? 

Dr.ª Isabel Horta: Para mim devia acabar o segredo de justiça, só deveria existir em casos 

muito pontuais. 

 

7- Considera adequado que também os jornalistas sejam responsabilizados por essa 

violação?  

Dr.ª Isabel Horta: O jornalista nunca vai directamente ao processo portanto como é que 

pode ser responsabilizado? Esta nova lei responsabiliza-o mas na verdade o jornalista não 

chega directamente ao processo, não vai lá roubá-lo não é? Se ele está guardado não vai 

lá roubá-lo. 

 

8- Devem os magistrados judiciais ou do MP serem também responsabilizados pela 

violação do segredo de justiça?  

Dr.ª Isabel Horta: Como eu lhe digo eu acho que não devia de haver segredo de justiça, 

portanto basicamente eu não acho que alguém tenha de ser responsabilizado a não ser que 

o efeito da violação fosse gravoso para qualquer coisa e eu acho que nunca se revela 

gravoso, pode ser “gravoso” para a imagem do arguido, mas não quer dizer que o arguido 

seja condenado publicamente. A missão dos jornalistas é descobrir segredos e revelá-los 

portanto o segredo de justiça é a antítese daquilo que o jornalista deveria querer ou deve 

querer porque a sua missão é descobrir segredos. 
 

9- Devem os funcionários judiciais serem também responsabilizados pela violação 

do segredo de justiça?  

Dr.ª Isabel Horta: Eu acho então que esses são os menos culpados de “tudo”, são aqueles 

que são mais prejudicados em termos de investigação e de segredo de justiça e sei que 

passam a vida envolvidos em processos e a serem inquiridos e são, eu acho, as pessoas 

mais cuidadosas e mais zeladoras do segredo de justiça. São as pessoas, que às vezes, só 

com um telefonema do jornalista desligam imediatamente o telefone porque tem pavor, 

são completamente crucificados, estão sempre a ser crucificados com as violações do 

segredo de justiça.    

 

10- Considera a actual dinâmica entre os diversos actores do universo judicial e 

do universo dos meios de comunicação social como positivo, tendencialmente 

positivo ou carecendo de uma nova perspectiva e reformulação de atitudes? Se sim, 

de quem e de que forma?  

Dr.ª Isabel Horta: Normalmente não se estabelece dinâmica nenhuma, ou seja, o meio 

judicial é muito fechado, em que é muito difícil os jornalistas entrarem e o que eu acho é 

que devia haver efectivamente uma dinâmica e devia haver a compreensão do meio 

judicial de que não vive na idade média, que vive noutros tempos, no século XXI e que 

há coisas que não tem retrocesso só têm tendência para andar para a frente não para trás, 

e portanto eles deviam criar, eles próprios, uma dinâmica de comunicação. Acho que os 

jornalistas procuravam descobrir menos segredos se existisse essa dinâmica.  

 

11- Como considera/vê a dinâmica que se estabelece entre M.P. e os media, ou seja, 

se o MP deveria ter mais abertura em relação aos meios de comunicação social, se 

devia procurar veicular a informação que tenha a veicular através dos media? 
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Dr.ª Isabel Horta: Exactamente. Sim. O segredo de justiça é levado a tal ponto que ele 

existe mesmo quando não existe. Eu já tentei consultar processos transitados em julgado 

há anos e os juízes impedirem-me o acesso aos ditos processos.  

 

12- Considera que os juízes, o MP e os OPC e os órgãos de comunicação social 

podem de alguma forma criar linhas de convergência e cooperação no que se refere 

a um esforço conjunto de transmissão de informação isenta, objectiva e imparcial 

ao cidadão?  

Dr.ª Isabel Horta: Devia haver gabinetes de imprensa, pessoas que gostassem de explicar 

as suas decisões e uma comunicação mínima que permitisse aos jornalistas fazer o 

trabalho. Eu acho que haveria muito menos violações e muito menos tendência para os 

jornalistas descobrirem segredos porque quando tudo está escondido é quando mais se 

tenta lá ir. E a justiça é muito prejudicada nisto porque a justiça ao não querer utilizar os 

jornalistas como intermediários na compreensão que eles deveriam querer ter por parte 

dos cidadãos. E eles fecham-se tanto que eu não percebo qual é a eficácia da justiça 

porque se a justiça não é compreendida não é eficaz, então eu não sei para que é que ela 

serve. Porque é que o meio se fecha? Não consigo compreender, é porque não quer ser 

compreendido. Portanto tem de haver mais abertura da justiça aos media porque isso 

significa mais abertura ao cidadão. Ou a justiça é eficaz ou não é e se ela não é 

compreendida não tem eficácia nenhuma.  

 

13- Considera que de alguma forma os media podem, através do efeito gerado na 

opinião pública ou noutro elemento socialmente relevante, afectar a investigação, o 

inquérito ou a instrução processual?  
Dr.ª Isabel Horta: Há duas linhas aqui em ter em conta: há uma linha de investigação 

jornalística a outra que é a investigação judicial. Às vezes os jornalistas vão beber à 

investigação judicial, através ou não da violação do segredo de justiça, como lhe digo às 

vezes constroem-se puzzles. Mas também há uma investigação muito importante que é a 

investigação jornalística e que por acaso até pode ser coincidente ou não com a 

investigação judicial. Isto não significa que o jornalista tenha violado o segredo de justiça 

e que está a cumprir a sua missão de investigação. Mas sim, quer dizer às vezes, eu 

compreendo que às vezes, mas até pode acontecer o oposto e a investigação judicial ir 

beber à investigação jornalística.  

 

14- Devem neste âmbito os tribunais ter uma linguagem mais clara e acessível aos 

media ou ao cidadão ou o registo linguístico deve ser mantido porque é claro?  

Dr.ª Isabel Horta: é um registo linguístico para os inspectores. Os acórdãos, tudo isso 

devia ser para o cidadão primeiro que tudo para aquele que é condenado ou absolvido 

mas aquilo é um linguajar absolutamente incompreensível para o cidadão. Eu gostava de 

lhe fazer um paralelo, por exemplo, com os acórdãos e os despachos da justiça brasileira 

que invés de terem 300 ou 400 páginas, tem 10 ou 11, remetem o resto para o processo, 

mas tem uma linguagem acessível a toda a gente. Não estou a dizer que a justiça brasileira 

é óptima estou a dizer que sabe comunicar e sabe ser compreendida.  

 

15- Como analisa o jornalismo de investigação em Portugal?  

Dr.ª Isabel Horta: Está cada vez mais pobre porque os órgãos de comunicação social tem 

cada vez menos meios, porque reduzem o número de pessoas e por outro lado tem um número 
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cada vez maior de horas mesmo aqueles de imprensa que só saem uma vez por mês criam 

paralelamente outras plataformas, por exemplo online, e para as quais estão sempre a dar 

informação, portanto quando se está permanentemente a dar informação na hora, no minuto, no 

segundo está-se a perder o jornalismo.  

 

16- Como analisa os meios de comunicação social e a forma como os media lidam 

com a própria notícia?  

Dr.ª Isabel Horta: Os próprios meios de comunicação social, entre si, tem uma perspectiva 

crítica relativamente às notícias elaboradas pelos outros e alguns não tem e são acríticos.   

 

17- Considera que as notícias sobre o universo judicial são bem elaboradas pelos 

media? 

Dr.ª Isabel Horta: Ás vezes há muitos erros, e há muitos erros porquê? Porque o meio 

judicial é fechado, não se abre e portanto as pessoas andam a construir puzzles a tentar 

aproximar-se da verdade e portanto isso pode conduzir muitas vezes ao erro e a fontes 

que são parciais, que são apenas partes do processo, e tentam fazer vingar a sua 

perspectiva sobre as coisas e às vezes os jornalistas podem ser induzidos. O segredo não 

serve a ninguém, porque o segredo também serve o erro e esse é o grande problema e 

apesar do meio judicial ver isto todos os dias nem repõem a verdade nem se modifica, 

nem tem outra atitude.  
 

18- Como considera a linguagem dos media na elaboração de notícias relativamente 

ao campo, judicial (notícias sobre processos, investigações etc)? 

Dr.ª Isabel Horta: As notícias procuram esclarecer, há uns que são melhores e outros que 

são melhores, há uns jornalistas melhores que outros, há uns que são capazes de traduzir 

o linguajar judicial para aquilo que é compreensível para o cidadão. Mas em geral aquilo 

que eu noto é uma tendência das pessoas para se aproximarem o mais possível da verdade 

e serem rigorosas. Mas nem sempre conseguem porque o meio se fecha.  

 

19- Considera necessária a formação básica dos jornalistas de modo a que estes 

dominem os conceitos jurídicos básicos sobre os quais elaboram as notícias?  

Dr.ª Isabel Horta: Se não há a quem perguntar tem eles (jornalistas) que aprender. A opção 

seria sempre perguntar primeiro a quem entende para depois “traduzir”.  

 

20- Considera que o jornalismo está condicionado por factores económicos? E a 

elaboração de notícias? Se sim, de que forma esta situação altera o modo como as 

notícias são redigidas?  

Dr.ª Isabel Horta: Não. Nem sequer vejo como.  

 

21- Como considera a imagem dos tribunais transmitida através dessas notícias?  

Dr.ª Isabel Horta: São as fachadas, a coisa desumanizada que não tem pessoas.  

 

22- Considera que de alguma forma os media podem, através do efeito gerado na 

opinião pública, afectar a imparcialidade e a independência judicial, em sede de 

julgamento?  
Dr.ª Isabel Horta: Não sei se eles efectivamente cegos, surdos e mudos. Não sei, eu acho 

que eles serão pessoas como todas as outras, embora a maior parte dos magistrados viva 

muito metido consigo mesmo, de forma muito isolada, não sei se conseguem deixar de 

ser afectados pelas matérias publicadas. Não faço ideia. Haverá alguns que sim e haverá 

outros que são imunes a isso. Não sei se todos tem imunidade.   
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23- O TEDH considera que no caso de o jornalista afectar de alguma forma a 

independência e a imparcialidade do juiz, recorrendo de alguma forma a ataques 

pessoais ou a crítica de infundada da decisão do juiz que isso é passível de colocar 

em causa a imparcialidade e independência do juiz na medida em que perante a 

opinião pública pode gerar um sentimento de desconfiança. O que pensa sobre isto? 

Dr.ª Isabel Horta: Não sei como é que um ataque pessoal a um juiz pode condicionar a 

sua maneira de actuar na justiça.  

 

24- O que pensa sobre as soluções avançadas por outros países? Nomeadamente na 

Austrália e na Holanda? (Reportamo-nos à solução da Police Media Unit criada na 

Austrália para uma efectiva comunicação entre os media e a polícia australiana e 

reportamo-nos à solução criada na Holanda com recurso à figura do press judge – um 

juiz/ vários juízes responsáveis pela comunicação com os media – e à divulgação de 

informação com recurso às novas tecnologias e documentos/folhetos e brochuras 

informativos) 

Dr.ª Isabel Horta: Os juízes portugueses deveriam ter um manual de boas práticas do 

relacionamento com a comunicação social. Quem beneficia com isso é o cidadão e aqui 

o cidadão não beneficia com nada porque ou está sujeito aos erros que possam ser 

cometidos pelo jornalista, face à falta de abertura do meio judicial ou na verdade também 

nunca sabem qual é a verdade. Portanto passa tudo por criar uma dinâmica de 

comunicação, não sei é se o nosso meio judicial está preparado.  
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Entrevista ao Dr. Edgar Lopes 

 

Entrevista presencial ao Dr. Edgar Lopes, Juiz desembargador, actualmente a exercer as 

funções de Coordenador do Departamento da Formação do Centro de Estudos 

Judiciários. A entrevista não presencial.   

25- A alteração do regime segredo de justiça, alteração do paradigma para a 

publicidade do processo, causou alguma alteração no comportamento dos 

jornalistas? Se sim em que medida?  

Dr. Edgar Lopes: Houve uma adaptação, mas no fundo os comportamentos não mudaram 

muito. Os bons e os maus. 

 

26- Considera o segredo de justiça, na sua antiga e actual redacção como uma 

limitação à liberdade de imprensa?  

Dr. Edgar Lopes: Nenhum direito é absoluto. Nenhuma liberdade é total. O segredo de 

justiça limita a liberdade de imprensa, mas é uma limitação legal e fundamentada e 

sempre temporária. 

  

27- Considera necessário o segredo de justiça nos casos em que este é estabelecido 

essencialmente para protecção da investigação? 

Dr. Edgar Lopes: Claro que sim. Convém não esquecer que a investigação existe porque 

sim, Existe para ser eficiente. Existe para apanhar quem prevarica. Não são uns senhores 

que estão ali para “fazer mal às pessoas”. Quando se critica que o segredo seja para 

proteger a investigação está a esquecer-se (ou não…) que a alternativa pode bem ser a de 

alguém se ficar a rir do sistema por a investigação ir “por água abaixo”… 

Repare que este regime é, qualquer que seja o ponto de vista, um regime garantístico, 

porque tudo fica registado. 

Por exemplo, nos EUA (só para dar um exemplo daqueles que é muitas vezes usado 

apenas na na parte que convém a quem o usa…), a fase ‘pré-julgamento’ é secreta e 

pode não ser sequer documentada, podendo alguém ser investigado anos a fio sem 

sequer saber… 

 

28- Considera que há um efectivo e adequado respeito e protecção do segredo de 

justiça?  

Dr. Edgar Lopes: A pergunta só é feita, porque quem a faz tem a noção de que assim não 

é… 

 

29- Se não há efectivo respeito pelo segredo de justiça, têm alguma sugestão que 

pudesse ser aplicada para alterar essa situação e garantir que haveria um efectivo 

respeito? 

Dr. Edgar Lopes: Sem que queira parecer ingénuo, a sugestão mais eficaz é a de que quem 

possa estar em condições de o violar o não faça… 
 

30- Caso considere que não há um efectivo respeito pelo segredo de justiça tem 

alguma sugestão, para além do legalmente estabelecido, para sancionar essa 

conduta? 
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Dr. Edgar Lopes: Não creio que seja apenas uma questão de sancionamento. Creio que 

tem de ser feito um trabalho junto do cidadão comum para que socialmente se tenha a 

noção da gravidade desta conduta. O que se passa actualmente é que é muito 

desculpabilizado, o que acaba por permitir e contribuir para a existência de muito mau 

jornalismo. 

 

31- Considera adequado que também os jornalistas sejam responsabilizados por 

essa violação?  

Dr. Edgar Lopes: A resposta não pode ser sim ou não… 

Depende da violação, depende dos casos, depende do que possa estar em causa. Ou seja, 

em sede de julgamento, não excluo que os interesses da divulgação pública de uma 

situação em segredo de justiça se sobreponham aos interesses subjacentes à punição da 

sua violação, mas um jornalista que divulgue que no dia seguinte vai haver buscas, tem 

de ser responsabilizado, por exemplo. 

 

32- Devem os magistrados judiciais ou do MP serem também responsabilizados 

pela violação do segredo de justiça?  

Dr. Edgar Lopes: Em abstracto a resposta é evidente. Ou seja, claro que sim. O que temo 

que esteja subjacente à pergunta é a convicção de que sejam eles os responsáveis por essa 

violação…  

E, de todo, não a tenho.  
 

33- Devem os funcionários judiciais serem também responsabilizados pela 

violação do segredo de justiça?  

Dr. Edgar Lopes: A resposta é similar… 

 

34- Considera a actual dinâmica entre os diversos actores do universo judicial e 

do universo dos meios de comunicação social como positivo, tendencialmente 

positivo ou carecendo de uma nova perspectiva e reformulação de atitudes? Se sim, 

de quem e de que forma?  

Dr. Edgar Lopes: A realidade é o que é e não a que gostaríamos que fosse. A tabloidização 

de toda a comunicação social é um facto e temos de conviver com ela. Jornais e televisões 

de referência não são hoje o que eram há um bom par de anos. 

Chegar a mais gente é bom, porque democratiza a informação, mas perder o rigor não é, 

porque abre o campo a todo o tipo de manipulações. 

Massificação e simplificação não têm de ser sinónimo de falta de rigor ou mesmo de 

mentira para a “notícia” ficar mais atractiva. 

Ora os “actores do universo judicial” (incluindo jornalistas) têm de ter consciência disto 

e a noção de que a sua intervenção mediática tem de ser marcada pela contenção. 

E esta contenção vale para todos, mas deveria valer especialmente para magistrados (que 

acresce ao seu dever de reserva) e advogados (especialmente aqueles que utilizam os 

meios de comunicação como elemento fundamental das suas estratégias processuais).  
 

 

35- Como considera/vê a dinâmica que se estabelece entre M.P. e os media, ou seja, 

se o MP deveria ter mais abertura em relação aos meios de comunicação social, se 

devia procurar veicular a informação que tenha a veicular através dos media? 
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Dr. Edgar Lopes: O Ministério Público está numa situação estatutária e processual que 

não o deixa fazer o que quer, mas apenas o que pode. 

E o que pode… podia ser feito de outra forma. 

A eficácia comunicacional do MP não é boa, com o não é a da Justiça em geral. 

A actual PGR tem feito muito por alterar este estado de coisas, mas ainda não se 

conseguiu encontrar o ponto certo de equilíbrio entre legalidade, resposta célere e 

necessidade do jornalista. 

Uma coisa é certa, a comunicação social deixa-se invadir por uma série de personagens 

que ocupam o espaço mediático, e fá-lo, muitas vezes, sem sentido crítico, sem que saia 

claro que tais personagens são “interessados”. 

No que ao Ministério Público respeita, mais do que veicular informação através dos 

media, o importante seria conseguir comunicar atempadamente. 

 

36- O mesmo seria aplicável à dinâmica OPC e os meios de comunicação social?  

Dr. Edgar Lopes: Neste aspecto, e com o actual regime legal de definição de 

competências, os OPCs (como a PJ, a PSP e a GNR) têm tido uma forma bastante eficaz 

de comunicar. Certeira e a merecer atenção. 

 

37- Considera que o MP e os órgãos de comunicação social podem de alguma 

forma criar linhas de convergência e cooperação no que se refere a um esforço 

conjunto de transmissão de informação isenta, objectiva e imparcial ao cidadão?  

Dr. Edgar Lopes: Assim dito, não. O MP não tem de convergir ou cooperar com os órgãos 

de comunicação social, nem estes têm como função tal cooperação. 

Mas se assim é, também é evidente que os jornais nas suas investigações não têm qualquer 

limitação e ela pode ser paralela à do MP. 

Mas “esforço conjunto” do MP com jornalistas parece-me um erro crasso. Para ambos os 

lados e para a credibilidade do sistema.   

 

38- Considera que de alguma forma os media podem, através do efeito gerado na 

opinião pública ou noutro elemento socialmente relevante, afectar a investigação, o 

inquérito ou a instrução processual?  

Dr. Edgar Lopes: O ruído mediático afecta a investigação. Diria mais, prejudica-a, porque 

a expõe. Mas esse é um risco que tem de ser ponderado e relativamente ao qual é 

importante todos terem consciência e, dentro do possível evitarem-no. 

 

 

39- Considera que o sistema judicial deve mostrar e ter mais abertura aos meios de 

comunicação social?  

Dr. Edgar Lopes: O sistema judicial tem de o fazer sob pena de ficar a pregar no deserto. 

Mas abertura não quer dizer pactuar com falhas deontológicas ou com mau jornalismo: é 

criar condições para que a informação prestada minore esses riscos.  

 

 

40- Devem neste âmbito os tribunais ter uma linguagem mais clara e acessível aos 

media ou ao cidadão ou o registo linguístico deve ser mantido porque é claro?  
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Dr. Edgar Lopes: A linguagem do direito é necessariamente uma linguagem técnica. Tem 

de o ser. É da sua natureza. É por isso, aliás, que partes, arguidos e assistentes têm (na 

maior parte das situações) de intervir em juízo representados por Advogado. 

Mas este facto, não implica que a linguagem utilizada nas decisões seja excessivamente 

hermética. Ou gongórica. Ou ininteligível. 

As decisões judiciais são peças de comunicação e, por isso têm de comunicar… Em 

primeira linha com os seus destinatários directos. Em segunda linha com a comunidade 

em nome da qual se exerce a função de julgar.  

E esse é um esforço que tem de ser feito por quem decide, de dentro do possível, procurar 

ser claro e perceptível. O que se decide e porque é que se decidiu assim.  

 

41- Tem alguma sugestão que considere pertinente para que possa haver uma 

efectiva comunicação (abertura) para que possa a informação fluir do meio judicial 

para os meios de comunicação social? 

Dr. Edgar Lopes: A criação de gabinetes de comunicação do CSM e da PGR seria uma 

medida que permitiria bons resultados, desde que garantissem informação célere e de 

confiança a quem requer a informação. 

 

42- Como analisa o jornalismo de investigação em Portugal?  

Dr. Edgar Lopes: O jornalismo de investigação é a excepção em Portugal, o que parece 

ser também um reflexo da crise económica que nos afecta. Investigação exige tempo, tem 

custos e não tem resultados imediatos. A investigação é cara e não garante que atinja 

resultados. É um investimento que nem sempre tem retorno. E poucas empresas querem 

correr esse risco. 

 

43- Como analisa os meios de comunicação social e a forma como os media lidam 

com a própria notícia?  

Dr. Edgar Lopes: Há de tudo, mas é evidente que todos os meios de comunicação acabam 

por sofrer algum efeito daquilo a que acima chamei de tabloidização. 

A televisão ficou diferente depois do aparecimento da SIC. As televisões ficaram 

diferentes depois do aparecimento da CMTV.  

E na imprensa escrita, sucede o mesmo. 

O efeito de arrastamento da imprensa dita “séria” pela imprensa tablóide é factual. 

As diferenças continuam a existir, mas são de grau. 

Felizmente a tentação de julgamentos sumários, ou de colagem de epítetos como 

“monstro”, a arguidos, continua limitada.  

 

44- Considera que as notícias sobre o universo judicial são bem elaboradas pelos 

media? 

Dr. Edgar Lopes: A pressão é muita, a concorrência aperta e muitas vezes os jornalistas 

são lançados para a directos sem experiência e sem conhecimentos. 

Este caldo é explosivo e muitas vezes origina ideias completamente erradas do sistema 

judicial. 

Mas contribui para excitar a opinião pública, o que às vezes pode ficar incontrolável. 
 

45- Como considera a linguagem dos media na elaboração de notícias relativamente 

ao campo judicial (notícias sobre processos, investigações etc)? 
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Dr. Edgar Lopes: A tabloidização não é necessariamente má, porque simplifica as ideias 

e fá-las chegar a mais gente, mas não pode ser feita sem um mínimo de rigor. Quando 

este limite é ultrapassado a linguagem deixa de corresponder à notícia e passa ela própria 

a concorrer com a notícia. E aí deixa de ser jornalismo, passando a ser espectáculo com 

fundo noticioso… 

Ainda não é generalizado mas esse risco existe. 
 

46- A linguagem usada pelos media respeita as noções jurídicas e apresenta com 

rigor tudo o que se encontra subjacente a essa linguagem ou palavra que é utilizada? 

Dr. Edgar Lopes: Nem sempre, pelas razões que já referi. Às vezes o rigor estraga um 

bom espectáculo para as massas… 

  
 

47- A transmissão de informação é feita correctamente, de acordo com os factos e o 

conteúdo jurídico a que as palavras, o significado ou o conteúdo a que correspondem 

efectivamente?  

Dr. Edgar Lopes: Nem sempre. 
 

 

48- Devem neste aspecto os media manter a postura e procedimento que assumem?  

Dr. Edgar Lopes: Os media têm de ter consciência do poder que têm e de que não devem 

ultrapassar os limites da sua função.   

 

 

49- Considera necessária a formação básica dos jornalistas de modo a que estes 

dominem os conceitos jurídicos básicos sobre os quais elaboram as notícias?  

Dr. Edgar Lopes: Sim, como refiro noutra das respostas. 

 

50- Considera que o jornalismo está condicionado por factores económicos? E a 

elaboração de notícias? Se sim, de que forma esta situação altera o modo como as 

notícias são redigidas?  

Dr. Edgar Lopes: Estas são perguntas que só os jornalistas têm conhecimento directo para 

responder.  

A primeira e a segunda têm uma resposta afirmativa, mas quase “lapalisseana”. 

À terceira só poderia responder com base em percepções, mas que representariam pouco 

mais que especulações. 

 

51- Como considera a imagem dos tribunais transmitida através dessas notícias?  

Dr. Edgar Lopes: 

 

52- Considera que de alguma forma os media podem, através do efeito gerado na 

opinião pública, afectar a imparcialidade e a independência judicial, em sede de 

julgamento?  
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Dr. Edgar Lopes: Não. Por muito que muitos queiram transmitir essa ideia, os juízes não 

funcionam assim quando decidem. 

De um lado os Factos tal qual lhes são apresentados em julgamento e do outro o Direito 

que se lhes aplica. 

Isso é o que releva. Só 

E nessa situação estão apenas aqueles que têm o processo “em mãos”. 

O único efeito que tem o clamor popular ou aquilo que se pode chamar de “pressão dos 

media” (normalmente para condenar) é o de o juiz se obrigar a uma especial 

fundamentação. 

Ninguém condena ou absolve para ficar bem na fotografia, sabendo do escrutínio 

profissional (e mediático) a que está sujeito. 

 

 

53- O TEDH considera que no caso de o jornalista afectar de alguma forma a 

independência e a imparcialidade do juiz, recorrendo a ataques pessoais ou a crítica 

de infundada da decisão do juiz que isso é passível de colocar em causa a 

imparcialidade e independência do juiz na medida em que perante a opinião pública 

pode gerar um sentimento de desconfiança. O que pensa sobre isto? 

Dr. Edgar Lopes: Isso tem uma explicação relativamente simples. 

O Juiz está, estatutariamente, numa posição em que está sujeito a restrições que o 

impedem de dizer tudo o que pensa e se defender como um cidadão comum. Por outro 

lado, esse tipo de crítica personalizada e ofensiva pode corresponder a uma manipulação 

e a uma forma de deslegitimação do poder judicial. 

Há uma grande desproporção de meios entre um ataque a um juiz pelo exercício das suas 

funções e a sua capacidade de contraditar e, por isso, o TEDH tem uma jurisprudência 

tão aberta (que, aliás, vincula os Tribunais portugueses por via dos artigos 8º e 16º, da 

Constituição), no que concerne à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão e é tão 

restritiva, quando o destinatário da crítica infundada ou do ataque pessoal (e sublinho o 

ataque pessoal e a crítica infundada, porque não é qualquer ataque, nem qualquer crítica) 

é um juiz no exercício de funções (e por via desse exercício de funções). 

Ou seja, o que afecta a legitimitação das decisões, diminuído a confiança do cidadão na 

administração da Justiça, afecta um dos pilares do Estado de Direito Democrático e isso 

não pode tolerar-se. Essa tolerância seria mesmo uma irresponsabilidade. 
 

 

54- Considera necessária a formação (genérica e/ou específica) dos diversos 

intervenientes nesta relação para uma melhor compreensão e respeito mútuo pela 

intervenção e âmbito de intervenção respectivo?  

Dr. Edgar Lopes: A formação dos jornalistas na área da Justiça é um princípio de que os 

próprios jornalistas não deviam prescindir. 

Como disse atrás, simplificação não pode querer dizer falta de rigor. 

Quanto aos magistrados, a relação com os jornalistas tem de ser uma relação de respeito 

e compreensão. Sem medo(s).. 

O magistrado não pode fugir do jornalista, nem tratá-lo como um inimigo. Tem de o tratar 

como um… jornalista… Alguém que está a cumprir a sua função, como intermediário do 

cidadão comum e o que pode dizer diz-lhe e o que não pode não diz, ou encaminha para 

quem possa responder. Sem agressividade. 

E sim é preciso formação para todos. 
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E a formação, não apenas para lidar com o bom jornalismo, mas também com o mau…  

 

 

55- O que pensa sobre as soluções avançadas por outros países? Nomeadamente na 

Austrália e na Holanda? (Reportamo-nos à solução da Police Media Unit criada na 

Austrália para uma efectiva comunicação entre os media e a polícia australiana e 

reportamo-nos à solução criada na Holanda com recurso à figura do press judge – um 

juiz/ vários juízes responsáveis pela comunicação com os media – e à divulgação de 

informação com recurso às novas tecnologias e documentos/folhetos e brochuras 

informativos) 

Dr. Edgar Lopes: As soluções encontradas noutros países servem-nos como exemplo, 

mas, como em muitas outras matérias, o importante é a solução ser adaptável à nossa 

realidade… 

O que defendo é que, neste momento, com os meios disponíveis nas magistraturas e nas 

suas estruturas de gestão é perfeitamente possível criar gabinetes de comunicação 

eficazes.  

Esse gabinete de comunicação tem de ser uma estrutura que faça a ponte entre os OCS e 

o objecto das notícias, quando está em causa um processo judicial. 

E a sua estrutura está montada. Em 23 Comarcas. 

Há um CSM (e uma PGR/CSMP, embora, aí os problemas possam ter alguma 

especificidade, sem embargo da imprescindibilidade de uma intensa articulação) e há 23 

Comarcas, cada uma com um/a Presidente e Coordenadores/as. 

Basta fazer a sua articulação, ou se preferir, a ligação entre a Justiça e quem quer a 

“notícia”. Em quatro níveis: Juízes (1) – Coordenadores (2) – Presidentes de Comarca (3) 

– CSM (4). 

O CSM, tem o papel de charneira, que pode ser exercido pelo/a Chefe de Gabinete e por 

um Assessor (sim, porque esse papel pode ser desempenhado por um Assessor, para o 

qual o CSM tem margem de gestão orçamental, desde logo porque sendo juiz não acresce 

em gastos globais).   

A urgência das questões ditará depois a forma de fazer a articulação entre aqueles quatro 

polos (passando por um, por dois, por três ou quatro níveis, dependendo da urgência das 

situações e sem nunca “passar por cima” do titular do processo). 

É possível fazer isto. 

E é possível ao elemento charneira estar presente, estar sempre contactável e ter a 

faculdade de poder contactar a qualquer momento com o titular de um processo, para 

saber o que está em causa e se pode ser dita alguma coisa ou o que pode ser já 

informado. E depois explicar isso de imediato a quem quer saber. 

Este é o ponto essencial: rapidez no contacto, eficácia na resposta. 

Uma resposta que não pode ser uma resposta qualquer: a civilização da imagem e do 

som implica quase sempre que a “política do comunicado” seja totalmente ineficaz, por 

deixar um sinal de distância e fazer perder e dispersar a mensagem. 

Enquanto uma solução destas não foi efectivamente implementada, teremos sempre o 

espaço mediático ocupado desde o início com “comentadores” interessados. 
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Se a Justiça souber ocupar o seu espaço com qualidade, deixará menos espaço à asneira 

(que sempre ocorrerá, porque não há limites - para além dos legais, dos deontológicos, 

dos éticos - que as possam evitar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


