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Os meios de comunicação social a narração dos casos criminais em Portugal 

O processo penal é das áreas do Direito que mais capta o interesse mediático. Seja porque prossegue objetivos de 

natureza pública (descoberta da verdade, realização da justiça, restabelecimento da paz jurídica e defesa dos direitos 

fundamentais), seja porque se move em terrenos como o de crueldade e impiedade humanas ou porque combina 

sentimentos menos nobres como ódios, medos, raiva e rancores. A verdade é que atrai a atenção do público em geral 

e é frequente assistirmos a noticiários televisivos a abrirem com casos criminais ou jornais a dedicarem-lhe páginas 

de destaque. Daí o interesse da comunicação social por estes casos da justiça: vende jornais e prende audiências. A 

atividade dos órgãos de comunicação social neste âmbito está delimitada pela lei portuguesa, não obstante, por regra, 

o processo penal português se afirmar público, sob pena de nulidade. De um lado conta-se o direito à informação de 

todos os cidadãos, de outro lado, o direito de informar da comunicação social, a que se somam os constrangimentos 

provenientes do melindre da justiça em geral, e da administração da justiça criminal, em particular, a começar pela 

ausência de mecanismos de comunicação da justiça com o exterior – que pelo seu formalismo e pela sua específica 

linguagem se torna hermética. 

A lei portuguesa coloca restrições à comunicação social nesta sede dado que este é um plano em que se digladiam 

valores conflituantes e, muitas vezes, de difícil compatibilização entre si: ora se deve assegurar a dignidade pessoal, o 

bom nome, a reserva da vida privada, o princípio constitucional da presunção de inocência do arguido, ora se deve 
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proteger a boa prossecução processual, o normal funcionamento da justiça e o regular desenvolvimento dos atos 

processuais. 

A lei ressalva em particular os casos de a publicidade causar grave dano à dignidade das pessoas, à moral pública ou 

ao normal decurso do acto. A regra geral é a de que os órgãos de comunicação social têm o poder de narrar de forma 

circunstanciada o teor dos atos processuais e de a eles assistirem, desde que não cobertos pelo segredo de justiça, e 

daqueles cuja assistência seja permitida ao público em geral. Por sua vez, o público goza do direito à informação. 

Existem, todavia, limitações legais ao direito de informar da comunicação social, sob pena de cometimento de 

desobediência e de violação do segredo de justiça. Está, assim, vedada a reprodução de peças processuais e a 

reprodução de documentos incorporados no processo até à sentença de primeira instância, a transmissão de 

imagens e tomada de som de qualquer ato processual e, em especial, da audiência, a publicação, por qualquer meio, 

da identidade de vítimas de crimes de tráfico de pessoas, contra a liberdade e autodeterminação sexual ou reserva da 

vida privada, a narração de atos processuais anteriores à publicidade da audiência e a publicação, por qualquer meio, 

de comunicações ou conversações intercetadas em um processo. 

A ligação do processo e atos processuais criminais com o mundo exterior, por meio da atividade jornalística, tem, 

portanto, várias limitações. 

Sempre se poderia adiantar que tais restrições são suscetíveis de pôr em causa a clareza e a transparência de que a 

justiça criminal deve ser exemplo. Ou seja, a narração dos casos e a assistência aos atos processuais por parte da 

comunicação social funciona como meio de asseguramento de uma forma de controlo, de sindicância de que no 

processo criminal não são cometidas arbitrariedades e de que este se desenvolve em torno do interesse público. 

Porém, a confiança de que devem ser depositárias as instituições judiciárias e os valores pessoais da dignidade, do 

bom nome, da reserva da vida privada e o princípio constitucional da presunção de inocência do arguido até ao 

trânsito em julgado da sentença condenatória – que constituem uma parte importante do acervo dos direitos 

fundamentais dos cidadãos – convidam ao seu resguardo limitando, deste modo, o direito de informar, que não é um 

direito absoluto.  

Em uma outra perspetiva, a justiça tem o seu próprio palco, o palco que é ocupado por quem está preparado para 

investigar, para instruir e para julgar os processos, o palco da interpretação e aplicação da lei. Não o palco do 

mediatismo, da justiça popular ou do justicialismo. É que, embora de forma não deliberada, não sendo a 

comunicação social perita em pormenores técnico-científicos relativos à matéria criminal, a informação produzida 

corre o risco de desviar-se da essência da questão. Por isso, consideramos fundamental a criação de uma estrutura 

comunicacional da justiça com o exterior sobretudo em uma era que vive da informação, do conhecimento e da 
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comunicação. Esta era não se compadece com a subsistência de “um mundo à parte”, não condiz com um mundo 

do direito fechado sobre si próprio, até porque o direito é para os cidadãos. 

De todo o modo, no atual estado das coisas, a sindicância da atividade judicial não se perde quanto mais não seja 

através da exigência (que tem de ser cumprida quer pelo ministério público, quer pelos juízes) de que os despachos 

finais e as sentenças sejam fundamentadas de facto e de direito. Estes devem explicar e demonstrar fundadamente 

as razões da decisão. A imposição da fundamentação tem um duplo sentido: de um lado, funciona como 

convencimento do próprio sujeito processual sobre o qual recai a decisão, de outro lado, funciona como 

convencimento da população em geral da justiça da decisão. 
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