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A todos os que para relatarem com verdade significa arriscar tudo.
E àqueles, que pela verdade perderam a vida, as carreiras, a subsistência, mas nunca a
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E O DIREITO A OFENDER
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“Se vós pensardes que matando as pessoas, impedireis que
vos reprovem por viverem mal, estais em erro. Esta forma de se
desembaraçarem daqueles que criticam não é nem muito eficaz
nem muito honrosa."

Sócrates

“Enquanto a Verdade se mantiver de pé, faremos mal, com
censuras e proibições, em duvidar da sua força. Deixemo-la
digladiar-se com a Falsidade. Quem alguma vez ouviu dizer que a
Verdade saísse vencida de um confronto livre e aberto?”

John Milton
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Resumo
O que é Liberdade? Não nos propomos definir Liberdade, essa é uma
função de filósofos e um trabalho para poetas. A Liberdade é-nos tão só inerente à
condição de sermos pensantes, que o conceito de liberdade pode conter restrições, mas a
Liberdade em si não tem. Daremos, contudo, algumas achegas para a discussão em torno
do significado deste anseio milenar do Homem que em todas as cruzadas históricas tem
procurado encontrar-se nesse caminho pela Liberdade ou pelas liberdades. As lutas têmse travado entre espadas, lápis e palavras, nomeadamente quando já mais do que a
Liberdade propriamente dita o Homem tem procurado erguer a sua voz pelo direito à
Liberdade de Expressão. Uma conquista que parece natural em democracia e, sobretudo,
no mundo Ocidental, mas que, curiosamente, tem sido no seio destas sociedades que
muitos têm sido os combates travados contra a intolerância que parece vingar mais do
que a Liberdade de Expressão. Uma luta permanente que ascende ainda a um direito mais
alargado, o Direito a Ofender. Um direito defendido por quem se arroga livre para seguir
o pensamento de Voltaire: “desprezo o que dizes mas defenderei até à morte o teu direito
a dizê-lo” e, assim ofendendo aceita ser ofendido. No sentido de um debate livre de ideias
e opiniões onde a liberdade de expressão não seja amordaçada por restrições encapuçadas
por leis, regras ou entendimentos que mais não são do que limitações a um direito por que
muitos lutaram, lutam, sofrem duras privações e outros até foram mortos em sua defessa
e que, além do mais, se encontra na esmagadora maioria dos países democráticos
constitucionalmente protegido. Em nome de outros direitos também preservados pela
Constituição portuguesa, nomeadamente a honra, o bom nome e o direito à imagem, os
tribunais nacionais têm condenado jornalistas e outros profissionais da comunicação
social por crimes relacionados com a violação do direito à liberdade de expressão e
liberdade de imprensa. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem tido um
entendimento diferente e tem condenado o Estado português por violação do artigo 10º
da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Procuraremos nesta dissertação
percorrer este caminho, da Liberdade que nos assola a essência do Ser, passando pela
conquista da Liberdade de Expressão, pela natureza racional do Direito a Ofender até às
condenações dos jornalistas nos tribunais nacionais e do Estado pelo TEDH.

Palavras-chave: Liberdade, Liberdade de Expressão, Direito a Ofender, Jornalistas,
Condenações.
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Abstract

What does Freedom stand for? We do not intend to define Freedom, this is a function of
philosophers and a work for poets. Freedom is inherent in the condition of being human
beings with all our thoughts, which means that only the concept of freedom may contain
restrictions, but freedom itself does not. We will, however, give some insight into the
discussion of the significance of this millenary yearning of man who in all historical
crusades has sought to find himself on this path towards freedom. The struggles have
been fought between swords, pencils and words, especially when more than freedom itself
man has sought to raise his voice for the right to freedom of expression. An achievement
that seems natural in democracy, and especially in the Western world, but curiously, it
has been within these societies that waged fight against intolerance that seem to be more
vindicating than Freedom of Expression. A permanent struggle that still amounts to a
broader right, the Right to Offend. A right defended by one who arrogates himself free to
follow Voltaire's thought: “I disapprove of what you say, but I will defend to the death
your right to say” and, thus the offender, accepts being offended. In the sense of a free
debate of ideas and opinions where freedom of expression is not gagged by constraints
constrained by laws, rules, or understandings that are but limitations on a right for which
many have fought, suffering severe hardship. They were killed in their defense and,
moreover, found in the overwhelming majority of constitutionally protected democratic
countries. In the name of other rights also preserved by the Portuguese Constitution, such
as honor, good name and the right to image, national courts have condemned journalists
and other media professionals for crimes related to the violation of the right to freedom
of expression. The European Court of Human Rights has had a different understanding
and has condemned the Portuguese State for violating Article 10 of the European
Convention on Human Rights. In this dissertation we will seek to follow this path, from
Freedom that plagues us to the essence of Being, through the achievement of Freedom of
Expression, the rational nature of the Right to Offend, and the condemnation of journalists
in national and state courts by the ECHR.

Key words: Freedom; Freedom of Speech; Right to Offend; Journalists; Convictions
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Introdução

Liberdade, o que é? Certamente que estamos todos de acordo que pelo facto de
nos ser permitido fazer determinadas coisas somos livres, mas isso não é Liberdade. A
Liberdade é outra coisa. Como defende Friedrich Hayek, a Liberdade “não nos garante
quaisquer oportunidades especiais, mas deixa-nos decidir que uso devemos fazer das
circunstâncias em que nos encontramos”1. No entanto, enquanto os usos da liberdade
poderão ser muitos, a verdade é que a Liberdade é só uma. Contudo, a ideia de
‘liberdades’ só surgem quando há falta de Liberdade, quando nos aprisionam o Ser. E,
depois de conquistadas tomamo-las como privilégios e, por vezes, isenções especiais que
determinados grupos julgam ter adquirido. Neste percurso, em que nem sempre tudo o
que não é proibido pelas regras gerais é permitido, assim como o que nem tudo o que não
explicitamente permitido é proibido, a Liberdade abriu caminho às liberdades, entre elas
a Liberdade de Expressão. Neste trabalho avançamos séculos neste caminho, pois neste
contexto não se enquadra um itinerário histórico pelo conceito de Liberdade, das
liberdades. Teríamos de recuar à Grécia Antiga para, desde logo, entendermos conceitos
básicos de Liberdade e de como ela poderia ser regulamentada por decreto. Inicialmente
começou por ser atribuída a escravos a quem eram conferidos quatro direitos: o estatuto
legal como membro protegido da comunidade; imunidade contra prisão arbitrária; direito
de trabalhar no que quiser e direito de movimento de acordo com a sua própria escolha 2.
Mas, os tempos são de outra Era e a nossa definição de Liberdade e de liberdades depende
agora mais de outros conceitos, nomeadamente dos de coerção, limites e restrições com
que se depara o Homem das sociedades democráticas ocidentais que continuam a lutar
por regimes jurídicos consentâneos com as conquistas de gerações seculares.
Para Mick Hume, a Liberdade de Expressão “não é uma dádiva dos deuses, um
gesto de caridade concedido pelos governos, nem um direito natural que cresce nas
árvores”3, como qualquer liberdade “que vale a pena”4 teve de ser conquistada. Uma
conquista por vezes dilacerada pela tortura e morte de muitos dos seus defensores que,
contudo, conquistaram o direito dos indivíduos poderem “não só pensar em privado, mas
1

F. A. HAYEK, A Constituição da Liberdade, prefácio de João Carlos Espada, Edições 70, Lisboa, 2018, p.
44.
2
Cfr. F. A. HAYEK, A Constituição da Liberdade…, ob. cit. pp. 44-45.
33
MICK HUME, Direito a Ofender, a liberdade de expressão e o politicamente correto, Tinta-da-China,
Lisboa, 2016, p.83.
4
MICK HUME, Direito a Ofender,…, ob. cit. p. 83.
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também para dizer o que lhes apetece”5. E não sendo a Liberdade de Expressão um direito
natural intrínseco do Homem, tratando-se de uma das liberdades criadas e conquistadas
por ele, então há que ter presente que tal como todos os direitos, este não tem carácter
permanente. Assim, o direito à Liberdade de Expressão é uma luta diária dos seus
defensores, pois perante um qualquer descuido ele poderá deixar de existir. Neste trabalho
procuramos traçar alguns dos trilhos da essência da liberdade de expressão, da sua
importância e da defesa ao seu direito enquanto afirmação do livre pensamento,
nomeadamente ligada à profissão de jornalista e dos comunicadores em geral.
Mas, a Liberdade de Expressão contende, ainda, com mais batalhas do que a sua
própria afirmação. Ela própria quer ser livre, livre para ofender, livre para se deixar
ofender. Livre para ouvir, livre para falar. A Liberdade de Expressão quer ter direitos,
desde logo direito de ela própria ser reconhecida. Direito a ser respeitada. Direito a não
se ver condenada nos tribunais. Direito a que entendam que quem se sacrifica em defesa
da liberdade de expressão não o faz em nome próprio, fá-lo para defender um direito de
todos, até dos que os perseguem por considerar que este é um direito uno, indivisível, que
não pode ser só de alguns, muito menos negociável ou atribuído a alguém por meio de
privilégios. Sem que se confunda a Liberdade de Expressão, com a ‘liberdade’ e ‘direito’
que alguns dizem ter também ao abrigo dela para praticar ações de violência, perseguição
e infringir ataques sejam eles de que natureza forem. Pois nem aqui está em causa a
Liberdade de Expressão, nem nada que seja defensável.
É verdade que, como ressalva Jónatas Machado, “o direito à liberdade de
expressão é mais denso e complexo”6. Mais denso e complexo do que a busca da verdade,
da integridade e do discurso racional. Mas será que procuramos sempre essa
racionalidade, integridade e verdade na Liberdade de Expressão? A Liberdade de
Expressão como expansão do sentir, do pensar é um resultado imprevisível. Se os
indivíduos são influenciados ou influenciadores, o facto é que o que dizem e o que fazem
são resultado da sua Liberdade, da Liberdade de Expressão e do seu direito a ela. Defendêla significa correr esse risco, não o de compactuar, de ceder ou abrir precedentes ao
incitamento ao ódio ou violência. Isso, jamais. Mas, o de aceitar opiniões diferentes que,
inclusive, possam ofender as nossas ideias, os nossos ideais, as nossas preferência
clubísticas ou sentimentos religiosos. É este o propósito desta dissertação, contribuir para

5

MICK HUME, Direito a Ofender,…, ob. cit. pp. 83-84.
JÓNATAS MACHADO, Liberdade de Expressão – Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no
Sistema Social, Studia Iuridica 65, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, p. 246.
6
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um livre debate de ideias ao abrigo da Liberdade de Expressão e, eventualmente, do
Direito a Ofender e a ser ofendido.
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CAPÍTULO I
DA LIBERDADE DE SER À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

“A liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro.
Uma vez que se reconheça isto, tudo o mais virá por acréscimo”.
George Orwell
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Preâmbulo

Será que “o direito de todos a saber tudo: que não haja segredos e reservas que
possam contrariar a curiosidade de alguém (…) caia quem cair e percamos no caminho o
que perdermos”7 de que fala Mario Vargas Llosa é o mesmo a que se refere Ricardo
Araújo Pereira quando defende que “sem o direito de ofender os outros a liberdade de
expressão é um conceito vazio de significado”8? Porque, adianta, “se liberdade de
expressão significa que eu posso dizer tudo o que me apetece, desde que isso não chateie
ninguém, para isso não preciso de licença… (...). Eu não preciso de proteção legal para
dizer coisas das quais toda a gente gosta.”9.
O Nobel da Literatura e jornalista peruano refere-se à revolução audiovisual do
nosso tempo que “derrubou as barreiras que a censura opunha à livre informação e à
dissidência crítica, e graças a isso os regimes autoritários têm menos possibilidades de
manter os seus povos na ignorância e de manipular a opinião pública” 10. Por outro lado,
considera que “saber tudo e a divulgar tudo o que acontece debaixo do sol (ou debaixo da
lua), fazendo desaparecer de uma vez por todas a demarcação entre o público e o privado,
há um abismo que, se o abolirmos, poderá significar uma não façanha libertária, mas sim
pura e simplesmente um liberticídio que, além de minar as bases da democracia, infligiria
um rude golpe na civilização”11. Justifica o receio levantando a questão em torno do que
considera ser uma libertinagem que “só é possível nas sociedades abertas, não nas que
estão submetidas a um controlo policial vertical que sanciona com ferocidade qualquer
tentativa de derrubar a censura”.12 Pois, como defende, “não é por acaso que os duzentos
e cinquenta mil documentos confidenciais que o Wikileaks obteve procedem de
inconfidentes dos Estados Unidos e não da Rússia nem da China”13. Mais, para Mario
Vargas Llosa, “ainda que as intenções do Sr. Julian Assange correspondam, como se
disse, ao sonho utópico e anarquista da transparência total, as suas operações para pôr fim
ao «segredo» poderão conduzir a que, com o argumento de defender a indispensável
7

MARIO VARGAS LLOSA, A Civilização do Espetáculo, Quetzal Editores, Lisboa, 2012, p. 148.
RICARDO ARAÚJO PEREIRA, Humor, “bom gosto”, excessos, limites, autocensura, etc., In: Humor, Direito
e Liberdade de Expressão, Coleção Formação Contínua CEJ, dezembro de 2016, pp. 11-23. p. 18.
9
RICARDO ARAÚJO PEREIRA, Humor, “bom gosto”, excessos, limites, autocensura, etc…, ob. cit. p. 18.
10
MARIO VARGAS LLOSA, A Civilização…, ob, cit., p. 148.
11
MARIO VARGAS LLOSA, A Civilização…, ob, cit., p. 148.
12
MARIO VARGAS LLOSA, A Civilização…, ob, cit., p. 149.
13
MARIO VARGAS LLOSA, A Civilização…, ob, cit., p. 149.
8
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confidencialidade no seios dos Estados, proponham freios e limitações a um dos direitos
mais importantes da vida democrática: o da livre expressão e da crítica” 14. Uma questão
pertinente tendo em conta que, tal como realça Euclides Dâmaso Simões, se tem vindo a
assistir, “nos últimos anos, ao aumento de litigância penal no campo da invocada defesa
da honra e reputação por parte de titulares ou candidatos a cargos políticos e altos cargos
públicos face a juízos, críticas, opiniões ou simples relatos factuais veiculados através dos
órgãos de comunicação social”15. A verdade é que são cada vez mais variados e, em
muitos casos, podemos dizer mesmo que originais, os argumentos de poderosos,
nomeadamente de governantes, políticos e Estados que procuram que a justiça fixe limites
a partir dos quais uma informação deixa de ter interesse público, transgride o direito à
privacidade e atenta contra a sua honra e dignidade. E, se como, defende Mario Vargas
Llosa, “o jornalismo escandaloso é um enteado perverso da cultura da liberdade” 16, a
realidade é que, como reforça, “não pode ser suprimido sem infringir uma ferida mortal
na liberdade de expressão. Como o remédio seria pior do que a doença, temos de suportálo, como certas vítimas suportam certos tumores, porque sabem que se tentassem extirpálos poderiam perder a vida”17.
Já Ricardo Araújo Pereira alude claramente para uma ideia vinculada e defendida
nas sociedades modernas, atuais e democráticas, a de “que é preciso lutar pelo direito a
pensarmos o que quisermos e a dizermos o que pensamos”18. Isto porque, perigosamente,
a liberdade de expressão está – de novo - em causa no mundo inteiro, mas sobretudo nas
sociedades ocidentais onde ela era fruto de lutas seculares. Se é que, pese tudo,
objetivamente, alguma vez em alguma região do Mundo alguém foi, verdadeiramente,
livre - de pensar sim - mas de se expressar, de ofender e de ser ofendido, sem que tivesse
sofrido consequências.
A liberdade de expressão foi sempre considerada como o calcanhar de Aquiles de
todas as sociedades ao longo da história. Concebe-la como um direito desprendido de
restrições e limites tem sido a luta de muitos homens e mulheres ao longo de séculos.
Homens como Sócrates, o filósofo grego que já em 399 a.C. morreu em sua defesa e
outros e outras que são também mortos, torturados e silenciados por líderes e poderosos

14

MARIO VARGAS LLOSA, A Civilização…, ob, cit., p. 149.
EUCLIDES DÂMASO SIMÕES, A liberdade de expressão na jurisprudência do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem, In: Revista do Ministério Público, Ano 29, nº 113, jan-mar 2008, pp. 101-116. p. 101.
16
MARIO VARGAS LLOSA, A Civilização…, ob, cit., p. 131.
17
MARIO VARGAS LLOSA, A Civilização…, ob, cit., p. 131.
18
MICK HUME, Direito a Ofender,…, ob. cit. p. 305.
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que se dizem violados na intimidade, desnudados na sua honra, difamados e
achincalhados na sua dignidade e insultados na sua fé. Consideram, por isso, ter
legitimidade para agir: condenar, matar, torturar, perseguir, instigar a violência e o ataque
contra os defensores da liberdade de expressão e do direito a ofender e a serem ofendidos.
Em nome da sua liberdade pessoal e do que atentam ser o seu direito a oprimir os outros.
Assim, intolerantes ao pensamento de Voltaire: “desprezo o que dizes mas
defenderei até à morte o teu direito a dizê-lo”19, poderosos governantes, políticos,
religiosos, banqueiros e homens de negócios procuram nos meandros da justiça obter
sentenças condenatórias, nomeadamente contra jornalistas, cronistas, colunistas,
cartoonistas e humuristas, por violação do direito à honra e à reputação em detrimento do
direito à liberdade de expressão. E, a verdade é que no caso dos tribunais portugueses, tal
como constata Euclides Dâmaso Simões, “a jurisprudência nacional, no solucionamento
do conflito entre o direito à honra e à reputação e o direito à liberdade de expressão, temse, maioritariamente, inclinado a favor do primeiro”20.
Andará então a liberdade de expressão manipulada aos interesses e conveniências
das agendas políticas e interesses económicos, censurada por legisladores, amordaçada
por manipuladores religiosos e presa a sentenças de tribunais?
O facto é que cada vez mais os tribunais nacionais têm vindo, efetivamente, a
condenar os profissionais da comunicação social por abuso da liberdade de expressão. E,
“esta inclinação perturbou-me. Não porque entenda que o manto da atipicidade penal deva
cobrir todo o tipo de piadas de mau gosto (…), mas porque tenho por essenciais os valores
da liberdade de informação e de expressão na defesa de alguns dos pilares fundamentais
das sociedades democráticas”21. Por outro lado, Francisco Teixeira da Mota defende que
tal se justifica pelo facto de a “doutrina amplamente citada pela nossa jurisprudência é a
constante de um estudo de Jorge Figueiredo Dias, publicado em 1982/83, com o título
“Direito de Informação e Tutela da Honra no Direito Penal da Imprensa Português”22.
Realça, no entanto, que esta
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Assim ilustrou Evelyn Beatrice Hall as ideias defendias por Voltaire, pseudônimo de François-Marie
Arouet, que a escritora britânica publicou na biografia, Os Amigos de Voltaire, publicada em 1906, do
filósofo parisiense do século XVIII.
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EUCLIDES DÂMASO SIMÕES, A liberdade de expressão…, ob. cit. p. 102.
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EUCLIDES DÂMASO SIMÕES, A liberdade de expressão…, ob. cit. p. 103.
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FRANCISCO TEIXEIRA DA MOTA, O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e a Liberdade de
Expressão- os casos portugueses, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, p. 19.
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“’matriz’ doutrinária (…) foi pensada e escrita num quadro legal
anterior à revisão constitucional de 1982, que alterou os arts. 37º e 38º
da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente, substituindo
a expressão ‘direito de se informar’ por ‘direito de informar, de se
informar e de ser informado’ e não tem em consideração as
consequências da entrada em vigor, no nosso país, da Convenção
Europeia dos Direitos do Homem em 9 de Novembro de 1978” 23.

“Os nossos tribunais, repetidamente, condenam os portugueses pelo crime de
difamação ou de injúria só por considerarem que poderiam ter sido utilizadas outras
palavras ou expressões menos agressivas ou violentas (…) numa interpretação, muitas
vezes, hiperextensiva do pensamento de Figueiredo Dias” 24. Ora, para Francisco Teixeira
da Mota, “tal entendimento tem necessariamente de ser atualizado, nomeadamente no
domínio da liberdade de opinião no debate público, em função da jurisprudência do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”25. Pensamento que defendemos, sobretudo
quando o TEDH tem vindo a desempenhar “um importante papel na definição do que é
ou deve ser a liberdade de expressão nos Estados membros da CEDH”26.
Como poderemos discutir o direito a ofender e o direito a ser ofendido no âmbito
da liberdade de expressão, se nos deparámos com um Acórdão do Tribunal da Relação de
Coimbra de 10 de novembro de 2006 que considerou que “chamar ‘cromos’ a soldados
da GNR no exercício das suas funções, embora não possa ser considerada um injúria
muito gravosa, não deixa de ser injúria” e por essa razão condenou criminalmente o autor
da expressão? O caminho a percorrer antevê-se longo, nomeadamente enquanto for
“entendimento generalizado nos nossos tribunais que a gravidade da ofensa ou perigo de
ofensa não é elemento constitutivo de crime de difamação ou injúria, pelo que nestes tipos
legais de crime se incluem quaisquer ofensas à honra, mesmo que leves”27.
Contudo, em recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem os
jornalistas e outros profissionais da comunicação social condenados pelos tribunais
nacionais têm visto as suas pretensões atendidas, pois o Estado português tem sido
sucessivamente condenado por violação do artigo 10º da Convenção Europeia dos
Direitos do Homem. A partir da alguns acórdãos procuraremos descortinar o que está em
causa, não só na jurisprudência nacional e do TEDH, mas também como se vão
23

FRANCISCO TEIXEIRA DA MOTA, O Tribunal Europeu dos…, ob. cit. p.19
FRANCISCO TEIXEIRA DA MOTA, O Tribunal Europeu dos…, ob. cit. p.20.
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FRANCISCO TEIXEIRA DA MOTA, O Tribunal Europeu dos…, ob. cit. p.20.
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FRANCISCO TEIXEIRA DA MOTA, O Tribunal Europeu dos…, ob. cit. p.20.
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posicionando alguns autores perante as posições dos tribunais e a própria opinião pública.
Estará a liberdade de expressão de novo em causa no mundo ocidental e em particular em
Portugal? Poderemos alargar o âmbito da discussão e falar de um direito a ofender e a ser
ofendido? Como poderão os tribunais equilibrar valores em tensão e de expressão
constitucional como o são o direito à honra, ao bom nome, à reputação e o direito à
liberdade de expressão?

Liberdade

“Os usos da liberdade são muitos, a liberdade é uma.
F. A. Hayek

O conceito de liberdade é, desde logo, por si só, limitativo. Os dicionários,
genericamente, descrevem a liberdade como sendo “um direito de proceder conforme nos
pareça, contando que esse direito não vá contra o direito de outrem”. Para Jean-Paul
Sartre, é mais do que proceder conforme nos pareça, “a liberdade é condição fundamental
da ação e o homem está condenado a ser livre”28. E, para o filósofo, o homem está
condenado a ser livre “porque não se criou a si próprio, e, no entanto, livre porque, uma
vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer”29. A filósofa Aline Maria
Silva, que se tem dedicado ao estudo da liberdade em Sartre, refere que para o pensador
francês “o homem é homem pela sua condição de ser livre. O homem é fruto de sua
liberdade porque quotidianamente escolhe as ações que irá praticar. Dessa forma, a
liberdade não é uma conquista humana, ela é uma condição da existência humana”30.
Portanto, o condicionalismo do conceito que nos remete para que o direito à liberdade
“não vá contra o direito de outrem”, surge como uma limitação com que Sartre e outros
pensadores não se identificam assim por si só, uma vez que para eles a liberdade não tem
restrições, nem na sua construção, nem nas suas ações, assumem-na sim, como uma
aprendizagem que leva à responsabilidade. “Sou um existente que aprende sua liberdade
através de seus atos; mas sou também um existente cuja existência individual e única
28

ALINE MARIA SILVA, A conceção de liberdade em Sartre, In: Filogênese, Vol. 6, nº 1, 2013, pp. 93-107,
p. 94. Disponível em, www.marilia.unesp.br/filogenese.
29
JEAN-PAUL SATRE, apud ALINE MARIA SILVA, A conceção de liberdade…, ob. cit., p. 101.
30
ALINE MARIA SILVA, A conceção de liberdade…, ob. cit., p. 94.
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temporaliza-se como liberdade (...). Assim, minha liberdade está perpetuamente em
questão em meu ser”31.
“Para a filosofia sartreana o homem é livre para escolher, já que possui
consciência. Essa consciência gera a intencionalidade das ações
praticadas e envolve a sociedade, pois a liberdade é uma pesada
obrigação que traz a responsabilidade com seu destino e com o dos
outros a sua volta. Ao escolher, o homem representa a opção que
considera ideal para toda a humanidade. Dessa forma, a sua liberdade o
une a sociedade, tornando-o responsável, porque escolhe o tipo de
homem que deseja ser, e também, como os demais devem ser ”32.

Uma responsabilidade de que já falava Baruch Espinoza no século XVII e para
quem “o homem livre é aquele que vive de acordo com a razão, ou seja, age buscando
conservar seu ser, segundo o princípio da sua própria utilidade (…). O homem livre, por
ter mais ideias adequadas, conhece o que é melhor para si”33. Uma responsabilidade e
uma razão associada ao que implica assumir um ato e não, desde logo, uma imposição
para que não se pratique o ato, uma vez que o direito do outro pode não ser um direito
objetivo, real e inviolável, como o direito à vida. Pelo que, se torna difícil estabelecer
restrições à liberdade, nomeadamente quando em causa está a liberdade de pensamento e
de expressão desse pensamento. No entanto, o homem como “ser condicionado na sua
ação e na consciência de si mesmo”34, a que se referia Montesquieu, “não pode fugir de
sua responsabilidade sobre si e sobre o mundo, dessa forma, não adianta reclamar ou
indicar culpados, porque o homem escolhe o que será por meio de suas ações”35. Mas, é
realmente a partir de Sartre que “já não é possível ver na liberdade um mero ‘atributo’
entre outros da ‘natureza humana’, mas sim o modo de ser de um ser distinto dos demais
seres porque nele, e só nele, a existência precede a essência. ‘O homem não é primeiro
para ser livre depois: não há diferença entre o ser do homem e o seu ‘ser - livre’”, dirá
Sartre em O Ser e o Nada”36.
31

JEAN-PAUL SATRE, apud ALINE MARIA SILVA, A conceção de liberdade…, ob. cit., p. 94.
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CLAUDIO DE SOUZA ROCHA, Os fundamentos da democracia em Benedictus de Spinoza. Universidade
Estadual do Ceará, Centro de Humanidades, 2011, p. 80. Disponível em,
http://www.uece.br/cmaf/dmdocuments/2011_os_fundamentos_da_democracia.pdf
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obra de Montesquieu, De l'Esprit des lois (O espírito das leis) foi um marco na Era do Iluminismo europeu".
Biblioteca Digital Mundial https://www.wdl.org/pt/item/592/ Tradução portuguesa de Miguel Morgado,
Edições 70, Lisboa, 2011, p. 21.
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36
CAIO CARAMICO SOARES, Sartre e o Pensamento Mítico Revelação arquetípica da liberdade em As
Moscas. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas Departamento de
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Na conceção de Montesquieu, um homem para se sentir livre tinha de ter a
consciência de que a sua liberdade “era indispensável à afirmação da própria liberdade”37.
Para Carlos Bernardo González Pcotche, “a liberdade é prerrogativa natural do ser
humano. (…) O homem nasce livre, embora disso não se dê conta até o momento em que
sua consciência o faz experimentar a necessidade de exercê-la”38. O criador da Logosofia
defende que “é necessário saber que a liberdade é como o espaço, e que depende do ser
humano que ela seja, também como ele, mais ampla ou mais estreita”39. Por isso,
reconhece “é preciso vinculá-la muito estreitamente ao dever e à responsabilidade
individual”40. No entanto, realça que “tão aguda tem sido a opressão, a escravidão e a
inclemência das ideias regressivas sob a dominação das hostes totalitárias, que a liberdade
chegou a constituir todo um símbolo para a humanidade. Lutou-se por ela como se luta
em defesa da própria vida; é que esta, sem aquela, perde todo o seu conteúdo moral e
espiritual”41.

Filosofia, São Paulo, 2005, p. 8. Disponível em,
http://filosofia.fflch.usp.br/sites/filosofia.fflch.usp.br/files/posgraduacao/defesas/2006_mes/caiocaram
icomest.pdf
37
MONTESQUIEU, Do Espírito das Leis…, ob. cit. p. 80. E vai mais longe, referindo que: “ao contrário do
homem vergado pelo peso do despotismo e predominantemente dominado pelo medo, para que o
cidadão fosse livre, tinha de sentir-se livre ou seguro. De um certo ponto de vista, não é errado dizer que
na origem do desejo de viver numa sociedade livre reside o terror. Como acertadamente concluiu Shklar,
«receamos uma sociedade de gente receosa» ”.
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CARLOS BERNARDO GONZÁLEZ PCOTCHE, (Raumsol) Coletânea da Revista Logosofia, Tomo 2, 2ª
edição, Editora Logosofica, São Paulo, 2012, p. 205.
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41
CARLOS BERNARDO GONZÁLEZ PCOTCHE, (Raumsol) Coletânea da Revista…, ob. cit. p.205.
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A Liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix42

A Liberdade, não foi um símbolo para a humanidade, a Liberdade é símbolo da
humanidade. A Liberdade não é uma utopia, é essência, é natural, é intrínseca. A
Liberdade não se conquista porque nos é inata. A Liberdade é o reflexo do sentir, do
pensar, do Ser. Pelo que, o conceito de Liberdade pode conter restrições, mas a Liberdade
em si não tem. Assim a resume Mick Hume:
“’Liberdade’ significa que as palavras, a expressão, não devem ser
manietadas por nenhuma censura oficial imposta pelo governo, pela
polícia, por um tribunal ou outro órgão intrometido validado pelo
Estado. Nem devem ser restringidas por uma censura oficiosa exercida
por meio de códigos de discurso de ‘zona de segurança’ universitárias,
ciberturbas de cruzados contra tudo o que é ofensivo, ou fanáticos
islâmicos que desatam a disparar contra os blasfemos. Nem devem ser
sacrificadas pela autocensura cobarde de intelectuais sem espinha
dorsal” (Hume, 2016: 34).

A verdade é que, pese ser-nos inerente, apenas se começou a falar de liberdade e
também em justiça a partir da Grécia Antiga, pois estes são conceitos que surgem
associados à democracia. E a democracia surge pela primeira vez associada ao filósofo
grego Clístenes, tido como o “pai da democracia” por ter liderado uma primeira
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Em comemoração à Revolução Francesa de Julho de 1830, com a queda de Carlos X. Disponível em:
https://www.google.com/search?q=A+Liberdade+Guiando+o+Povo,+de+Delacroix+(1830)

30

experiência democrática na cidade-Estado de Atenas durante a antiguidade clássica em
508-507 a. C43.

Liberdade de Expressão

“No nosso país temos essas três preciosas coisas indescritíveis: a liberdade de expressão, a liberdade de
consciência e prudência de nunca praticar nenhuma delas”.
Mark Twain (humorista norte-americano)

“O doutor juiz sente-se ofendido e, de facto, está no seu direito. Se o senhor não
se sentisse ofendido, provavelmente eu não estava a fazer bem o meu trabalho (...)
também me sinto ofendido com o que o senhor escreve nos seus acórdãos" 44. Várias
43

Cfr. https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia (R. Po-chia Hsia, Lynn Hunt, Thomas R. Martin, Barbara
H. Rosenwein, and Bonnie G. Smith, The Making of the West, Peoples and Cultures, A Concise History,
Volume I: To 1740 (Boston and New York: Bedford/St. Martin's, 2007), 44).
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BRUNO NOGUEIRA, no programa Tubo de Ensaio da Rádio TSF do dia 4 de março de 2019 em reação à
intenção do Juiz Neto de Moura de processar jornalistas, comentadores, políticos e humoristas que o
criticaram na sequência de acórdãos proferidos pelo Juiz relacionados com violência doméstica em que a
opinião pública considerou que Neto de Moura foi “infame” ao proferir arestos com os seguintes
conteúdos:
“O quadro traçado na acusação está longe, muito longe mesmo, de corresponder à realidade dos factos
provados. A única situação, devidamente concretizada, de violência física (aquela que, normalmente, é
mais grave e tem consequências mais nefastas) é a ocorrida em Abril ou Maio de 2016, em que o
arguido desferiu vários socos em C…, atingindo-a nas diferentes zonas da cabeça, incluindo os ouvidos,
provocando-lhe perfuração do tímpano esquerdo, além de edemas, hematomas e escoriações.
Todas as outras situações são de ofensas verbais e ameaças. Nunca o arguido utilizou contra a ofendida
qualquer instrumento (de natureza contundente ou outra) ou arma de qualquer espécie, embora a tenha
ameaçado de morte quando tinha na sua posse um objeto não identificado, com a
aparência de arma de fogo. Por isso, os factos, apreciados na sua globalidade, não revelam uma
carga de ilicitude particularmente acentuada, confinando-se àquilo que é a situação mais comum no
quadro geral da violência doméstica”. Processo nº 353/17.1SLPRT.P1 do Tribunal da Relação do Porto.
“Este caso está longe de ter a gravidade com que, geralmente, se apresentam os casos de maus tratos no
quadro da violência doméstica. Por outro lado, a conduta do arguido ocorreu num contexto de adultério
praticado pela assistente. Ora, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do
homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia,
podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Ainda não foi há muito tempo que a lei
penal (Código Penal de 1886, artigo 372º) punia com uma pena pouco mais que simbólica o homem que,
achando sua mulher em adultério, nesse ato a matasse. Com estas referências pretende-se, apenas,
acentuar que o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena
fortemente (e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras) e por isso vê com alguma
compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher. Foi a deslealdade
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questões se levantam nestas afirmações. Por uma lado, relacionadas com a liberdade
de expressão, a censura, a autocensura, o direito ou não a ofender, nomeadamente
figuras públicas, instituições, ideologias políticas ou crenças religiosas. Por outro, até
onde vai a separação de poderes e a (in) tolerância da opinião pública perante todos ou
alguns deles.
O exercício destorcido da liberdade de expressão, por vezes, mais do que
condicionar quem se exprime, pode limitar o acesso à livre opinião de quem lê, vê ou
ouve. O TEDH entende-a como um direito indispensável à sustentação de uma
sociedade livre, democrática e pluralista 45. Jónatas Machado fala-nos das “finalidades
substantivas da liberdade de expressão” 46. Destaca, no âmbito da doutrina
constitucional, os objetivos fundamentais como “a procura da verdade, a garantia de
um mercado livre de ideias, a participação no processo de autodeterminação
democrática, a proteção da diversidade de opiniões, a estabilidade social e a
transformação pacífica da sociedade e a expressão da personalidade individual” 47. E a
verdade é que estes são conceitos transversalmente consagrados em diversos diplomas
internacionais de proteção de direitos humanos. Desde logo, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos 48, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 49 e a
já referida CEDH, ou, ainda, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do

e a imoralidade sexual da assistente que fez o arguido X cair em profunda depressão e foi nesse estado
depressivo e toldado pela revolta que praticou o ato de agressão, como bem se considerou na sentença
recorrida. Por isso, pela acentuada diminuição da culpa e pelo arrependimento genuíno, podia ter sido
ponderada uma atenuação especial da pena para o arguido X” Processo nº 355/15.2 GAFLG.P1 do Tribunal
da Relação do Porto.
45
Caso Handyside c. Reino Unido, n.º 5493/72, §49, TEDH 1976.
Disponível em http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499,: «Freedom of expression constitutes one of
the essential foundations of [a democratic] society, one of the basic conditions for its progress and for the
development of every man».
46
JÓNATAS MACHADO, Liberdade de Expressão…, ob. cit. p. 237.
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JÓNATAS MACHADO, Liberdade de Expressão…, ob. cit. p. 237.
48
Artigo 19.º: «Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito
de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de
fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão».
49
Artigo 19.º §2: «Toda a pessoa tem direito à liberdade de expressão; este direito compreende a
liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de toda a índole sem consideração de
fronteiras, seja oralmente, por escrito, de forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo
que escolher».
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Homem50, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 51 e a Carta Africana dos
Direitos Humanos e dos Povos 52.
Álvaro Junior afirma que “a liberdade de expressão representa o triunfo do
movimento liberal do século XVIII” e na sequência desse movimento “foi reconhecida
na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e na Primeira Emenda à
Constituição Federal dos Estados Unidos em 1791”53. Consagrada na Constituição da
República Portuguesa no artigo 37º, para Gomes Canotilho e Vital Moreira, “a Liberdade
de Expressão não pressupõe sequer um dever de verdade perante os factos”54. No entanto,
muitas constituições europeias, como a Alemã no seu art.5º

55

, que à semelhança da

Primeira Emenda56 dos Estados Unidos, parecem, numa primeira leitura, proteger de
forma bastante ampla a liberdade de expressão em que a “’opinião’ é compreendida como
a incluir todos os tipos de julgamento, independentemente se são ‘bem fundamentados ou
infundados, emocionais ou racionais, de grande utilidade ou sem nenhum valor, perigosos
ou inofensivos” e em que “manifestação de uma opinião não perde a proteção por ser
exprimida de maneira incisiva ou injuriosa’”57, na verdade impõem depois grandes
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52
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Curitiba, Juruá Editora, 2009, p. 53.
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restrições a essa liberdade consagrada. Uma das que mais se destaca e que mais
controvérsia tem causado prende-se com o discurso do ódio que “é, essencialmente, onde
se encerra a discussão nos Estados Unidos” e “é apenas o começo na Alemanha”58,
nomeadamente no que respeita à negação do Holocausto e apologia do nazismo.
Nos Estados Unidos a Primeira Emenda tem por princípio o “da não limitação da
liberdade de expressão” que tem levado o Supremo Tribunal a considerar “legítimas
manifestações tão radicais da liberdade de expressão como a queima da bandeira dos
Estados Unidos”59. A Alemanha, desde 1994, “pune efetivamente todas as formas de
negação, mentira e aprovação do Holocausto”60 Uma questão controversa, pois como
defende José Manuel Fernandes “esqueceu-se demasiado depressa a necessidade de
defender sempre e em quaisquer circunstâncias os valores fundamentais – e universais –
da liberdade”61. E vai mais longe:
“é necessário ser coerente: quando se defende que nenhuma lei pode
penalizar a ‘blasfémia’ – ou sequer definir o que é ou não uma
‘blasfémia -, também se deve defender que nenhuma lei deveria
criminalizar – como sucede em alguns países europeus – a negação do
Holocausto, a expressão de ideias políticas antidemocráticas ou de
preconceitos raciais. Ou até, a negação do genocídio arménio”62.

No caso da Constituição Portuguesa, “exclui obviamente qualquer ‘delito de opinião’,
mesmo quando se trate de opiniões que se traduzam em ideologias ou posições
anticonstitucionais (mesmo o art. 46º, 4 proíbe apenas as organizações de ideologia
fascista e racista e não a expressão individual de opiniões fascistas ou racistas)”63.
Contudo,
“ do nº 3, do art. 37º - conclui-se, porém, que há certos limites ao
exercício do direito de exprimir e divulgar livremente o pensamento,
cuja infração pode conduzir a punição criminal ou administrativa. Esses
limites visam salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente
protegidos de tal modo importantes que gozam de proteção, inclusive,
penal. Entre eles estão designadamente os direitos dos cidadãos à sua
integridade moral, ao bom nome e reputação (art. 26º); a injúria e a
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difamação ou o incitamento ou a instigação ao crime (…) não podem
reclamar-se de manifestações da liberdade de expressão”64.

Uma visão ultrapassada e que tem, como já referido, levado a que Portugal venha
a ser sistematicamente condenado por violação do artigo 10º da CEDH e seja alvo de
várias recomendações dos organismos europeus para que proceda a alterações na lei no
que respeita à liberdade de expressão. Guido Raimondi, presidente do Tribunal Europeu
dos Direitos do Homem, afirma que a “liberdade de expressão é o pilar da democracia,
os jornalistas são os guardiães dessa democracia” e “compete aos juízes proteger a
liberdade de expressão” e perante “um caso de violação de liberdade de expressão
incluam a Convenção dos Direitos Humanos nas suas decisões”65. Deixa mesmo uma
recomendação a Portugal: “talvez fosse útil ajustar a lei da liberdade de expressão”66.
Para José Manuel Fernandes, “as únicas limitações legais que podem ser consideradas
são as que visem atos que, pela palavra escrita ou falada, ameacem, intimidem ou incitem
à utilização da violência”67. Até porque para o autor “a consagração do princípio da
liberdade de expressão não implica que, ao mesmo tempo, não se defenda que esta deve
ser praticada de forma responsável”, mas “o atuar de forma responsável (…) não pode ser
imposto por lei, pois se esta estabelece limites ao que podemos fazer, não pode impor ou
pré-formatar o bom senso ou o bom gosto”. Considerando que aqui está “a diferença entre
o que é legal e o que é ético ou moral”68.
A verdade é que, como defende Nuno Sousa, a liberdade de expressão “consiste
no direito à livre comunicação espiritual, no direito de fazer conhecer aos outros o próprio
pensamento”69. E é, nas palavras de José Alexandrino, “a primeira e a matricial liberdade
fundamental. É deste núcleo que brotam todos os demais direitos” e “traduz a
concretização mais próxima do princípio da dignidade da pessoa humana” 70. E, “a
verdade crua da liberdade de expressão é que toda a gente pode escrever, publicar um
comentário num blogue ou no Twitter, cantar, pregar…”. Contudo, “nem todas essas
pessoas terão a pureza de alma de Jesus Cristo ou de Joan Rivers, a sabedoria de Sócrates

64

GOMES CANOTILHO & VITAL MOREIRA, Constituição da República…, ob. cit. p. 575.
CLARA BARATA, et al. “Talvez fosse útil ajustar a lei da liberdade de expressão, 2016. Disponível em,
https://www.publico.pt/2016/12/16/video/talvez-fosse-util-ajustar-a-lei-da-liberdade-de-expressao20161216-185424
66
CLARA BARATA, et al. “Talvez fosse útil ajustar…, ob. cit.
67
JOSÉ MANUEL FERNANDES, Liberdade e…, ob. cit. p. 67.
68
JOSÉ MANUEL FERNANDES, Liberdade e…, ob. cit. pp. 67-68.
69
NUNO SOUSA, apud ÁLVARO JUNIOR, Liberdade de expressão e…, ob. cit. p. 56.
70
JOSÉ ALEXANDRINO, apud ÁLVARO JUNIOR, Liberdade de expressão e…, ob. cit. p. 57.
65

35

(…). É chato. Mas, quer gostemos quer não, todas dispõem da mesma liberdade de
expressão que nós”71.
A liberdade de expressão surge, então, como atributo de natureza racional do ser
humano, como um direito inerente à condição de cada um enquanto ser pensante e livre
de manifestar ideias, opiniões e pensamentos sem impor a si mesmo a autocensura por
recear retaliações. É um conceito apenas conhecido e reconhecido nas sociedades
democráticas. No entanto, defender a liberdade de expressão, mesmo que no Ocidente e
em países democráticos, mas num contexto de medo e de opressão como o que atualmente
se vive, nomeadamente depois dos ataques de setembro de 2001 contra as Torres Gémeas
do complexo empresarial do World Trade Center, na cidade de Nova Iorque e, sobretudo,
após o massacre ao jornal satírico francês Charlie Hebdo a 7 de janeiro de 2015,
em Paris, só por si já é bastante desafiador, agora ir mais além e defender o direito a
ofender é um desafio que poucos ousam abraçar. Também a partir da polémica obra de
Mick Hume, Direito a Ofender – a liberdade de expressão e o politicamente correto, este
será um trabalho de reflexão sobre o exercício e a defesa da liberdade de expressão e o
direito a ofender e de como nos defendemos desse direito e ou liberdade se não pudermos
reivindicar o direito a não sermos ofendidos. Estarão estes direitos em conflito? E como
compatibilizar a liberdade de expressão com as restrições impostas pelos limites a essa
mesma liberdade? Hume defende inequivocamente o direito à liberdade de expressão e o
direito a ofender e lembra que é importante que não esqueçamos “que é preciso lutar pelo
direito a pensarmos o que quisermos e a dizermos o que pensamos”72. Pretende-se, assim,
igualmente, fazer uma análise a algumas teorias sociais e filosóficas relevantes para o
tema, de forma a desenvolver uma reflexão crítica fundamentada. O objetivo é o de
procurar contribuir para clarificar fronteiras, se é que existem, entre a liberdade de
expressão e o direito a ofender.
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O Direito a Ofender

"Se não acreditamos na liberdade de expressão para pessoas que desprezamos, não acreditamos na
liberdade de expressão"
Noam Chomsky

O estribilho que se tem feito ouvir nos últimos anos é de que “a livre expressão só
constitui genuinamente um caso de liberdade de expressão se for usada responsavelmente.
Alguns autores afirmam que o ato de ofender não devia ser protegido por princípio algum
de liberdade de expressão”73. Mas, “para os críticos, semelhante perspetiva é
simplesmente uma negação de qualquer princípio de liberdade de expressão”74. “Hoje em
dia no rescaldo do massacre Charlie, há campanhas a favor de purgas contra o ‘islamofobia’ e o islamo-racismo’, pelo que a necessidade de resistir à maré e defender
radicalmente o direito a ofender se tornou ainda mais urgente”75. Defender o direito a
ofender parece, à partida, um discurso radical pois o conceito, também ele, parece ser
mais amplo do que o direito à liberdade de expressão. Mas será mesmo assim? “John
Stuart Mill foi explícito quanto ao incitamento à violência ser o ponto para lá do qual se
torna apropriado intervir no sentido de restringir a livre expressão. O mero ofender não
nos dá razões suficientes para intervir e não deveria ser inibido por lei, por ameaças ou
pela pressão social”76.
No caso do Charlie Hebdo, assim como em outros em que muitos consideram estar
a ser insultada a fé de determinados indivíduos, como o próprio Papa Francisco que à
época do massacre declarou que há “limites para a liberdade de expressão ‘temos a
obrigação de dizer a verdade abertamente, mas sem ofendermos. Para o líder da Igreja
Católica, ninguém pode estranhar que se responda com violência quando se ‘ridiculariza
as religiões dos outros’”77. E o Papa foi ainda mais longe "é verdade que não devemos
reagir com violência, mas se o dr. Gasbarri, que é um grande amigo, ofender a minha
mãe, deve estar preparado para levar um soco. É normal."78. Também o governo chinês
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se pronunciou na altura considerando que “o mundo é diverso e deve haver limites à
liberdade de expressão”, acrescentando ainda que “a sátira, a humilhação e a liberdade de
expressão sem restrições nem princípio não são aceitáveis”79. A verdade é que,
“ninguém deve ficar propriamente chocado por ouvir o líder da igreja cuja
Inquisição condenou Galileu advogando a punição dos hereges, ou por saber que
a liberdade não é cara às altas chefias chinesas, pois são elas quem mantém a
imprensa sob rédea curta e a liberdade constantemente de baraço ao pescoço”80.

Surpreendidos ficaram os defensores e cultivadores da liberdade de expressão quando
“entre boa parte da população liberal do Ocidente, esta exortação conjunta do Vaticano e
de Pequim se tenha tornado a norma”81. Por exemplo, de imediato, os governantes
franceses “tornaram claríssimo o que, para elas, significa defender a liberdade de
expressão: lutar até ao limite pelo direito de as pessoas dizerem coisas que o governo e
os juízes aprovam”, ao mesmo tempo que marchava pelas ruas de Paris na manifestação
“Je Suis Charlie” que juntou líderes de todo o mundo, incluindo de governos autocráticos
do Médio Oriente e de África que que o professor universitário George Washington
folgou em ver na Europa “em vez de aprisionarem e torturarem jornalistas e
dissidentes”82. Uma semana depois do ataque as autoridades francesas tinham prendido
mais de 50 pessoas por delitos de opinião. A questão que se levanta é se com esta atitude,
os governantes franceses e outros que lhe seguiram o exemplo, estavam a defender a
liberdade de expressão do Charlie Hebdo, ou o direito dos seguidores do Islão que dizem
sentirem-se ofendidos a não verem a opinião dos outros expressa no que respeita à sua
religião que professam? Parece-nos claramente que estavam a defender os últimos,
optando por silenciar a voz da liberdade para “evitar” conflitos incapazes de perceber o
alcance dessa atitude pela força que dá a uma minoria que procura dominar pelo medo.
Obviamente que no contexto em que decorreu o massacre e o fanatismo que está
associado a quem o perpetuou, dificilmente o histerismo causado fará com que se
compreenda que neste ou em outros casos semelhantes não está em causa insultar a fé dos
outros ou em não respeitá-la. O motivo para que surjam opiniões e sátiras do género
prende-se simplesmente com o que algumas pessoas fazem em nome dessa fé que dizem
ter. Está em causa a falta de respeito e as formas como atacam quem não professa a sua
fé e não segue os seus ideais. É isso que a liberdade de expressão aborda e defende. O
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direito a criticar e a ofender quem em nome da fé ofende a integridade e a liberdade
religiosa, de estar e de ser dos outros. Quem castra ou aniquila pela morte, pelo medo,
por ataques terroristas e outros meios os que pensam e agem de maneira diferente deles,
argumentando os ataques como fundamentais para castigar os infiéis. Sem discutir fés,
apenas liberdades.
“Claro que todas as pessoas com um pingo de compaixão condenaram
o massacre cruel perpetrado por aqueles homens armados islâmicos.
Muito bem. Mas tiveram bem menos a dizer sobre o direito do Charlie
Hebdo ou de qualquer outro órgão da imprensa ocidental a publicar o
que quer que julgue ser verdadeiro ou simplesmente engraçado,
independentemente de isso perturbar os muçulmanos, os católicos, os
tories, os socialistas ou os ativistas transgénero” 83.

Como resulta do que já foi dito, a livre expressão é particularmente valiosa numa
sociedade democrática. Desde logo, porque os jornalistas e os opinions makers ao exercela contribuem para o desenvolvimento de comunidades esclarecidas, sendo que os
próprios leitores ficam mais interessados em escutar e capacitados em contestar. A
diversidade de opiniões, bem como as diferentes perspetivas e interpretações dos factos,
mesmo quando possam ser tidos por alguns como ofensivos, levam ao debate público, ao
garante das sociedades livres e democráticas. A liberdade de expressão, além de ser um
“instrumento útil para o descobrimento da verdade (…) radica em seu caráter instrumental
para a participação do cidadão no processo democrático”84.
Aproveitando as fragilidades do Ocidente, que em sucessivas atitudes
esquizofrénicas vão deixando que quem se considera ofendido pelos discursos proferidos
pelos povos livres os silencie, ao mesmo tempo que gritam “Je Suis Charlie”, os ataques
islâmicos aos “hereges” sucedem-se, como o que ocorreu a 15 de fevereiro de 2015 em
Copenhaga a um café onde decorria um encontro para discutir o tema da liberdade de
expressão e da blasfémia. O Ocidente vai-se silenciando. E, quando muçulmanos radicais
afirmam que dominarão o mundo, surgem os discursos inflamados e irónicos dos líderes
ocidentais para sossegar o povo de que tal nunca acontecerá. Implementam-se leis no
sentido de proibirem o uso das burcas em instituições públicas, nas praias, nas piscinas e
tomam-se outras medidas de segurança mais eficientes e radicais. Contudo, no que
respeita à liberdade de expressão e ao direito a ofender, lá vem o “mas”, a necessidade de
impor limites e a justiça a impor mordaças. Mick Hume refere todo um processo de
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excesso de cuidado que só por si castra o direito à liberdade de expressão e de ofender.
Começando desde logo, pela “crescente utilização do aviso ‘pode ferir suscetibilidades’
(…) que demonstra bem a intolerância intelectual que prevalece entre as camadas mais
altas da cultura ocidental”85. Para Hume, “a mensagem implícita da expressão é que seria
provavelmente melhor que não lêssemos nem víssemos o que aí vem”86. Mas, “os autores
dos acontecimentos que feriram mais do que suscetibilidades em Paris e em Copenhaga
quiseram acabar com os intermediários e impedir toda a gente de ler a blasfémia Charlie
Hebdo ou ouvir debates sobre liberdade de expressão e blasfémia”87.
Salman Rushdie, autor do romance “Os Versículos Satânicos”, para quem foi
emitida uma fatwa de condenação à morte pelo aiatola Khomeini pela autoria do livro,
afirma que “assim que alguém diz ‘sim, sou a favor da liberdade de expressão, mas’,
deixo de ouvir”88. Mais uma vez e sempre os “mas”. O ‘mas’ que diz se recusa a ouvir,
assim como todos os defensores da liberdade de expressão. A dualidade daqueles que
sim, “mas”, apenas transmite dúvida, insegurança, tudo o que os que não defendem a livre
expressão anseiam ter do outro lado, pois são estas as pessoas fáceis de manipular pelo
medo e opressão. “No Ocidente, muitas pessoas condenaram a fatwa, mas censuram
Rushdie por ofender demasiado o islão”89. Foi a partir desse momento que o escritor
assumiu publicamente a importância do direito a ofender. Edita um manifesto que viria a
ser publicado em 1994 na revista Living Marxism, em que sustentava dois princípios:
“’não à censura: as proibições são para os fanáticos e o Grande Irmão’ e ‘não aos tabus:
os tabus são para os supersticiosos e os estúpidos”90. Desde então, Salman Rushdie
defende: “tudo questionar. Nada proibir”91.
Quando em 1644 John Milton defendeu que “enquanto a Verdade se mantiver de
pé, faremos mal, com censuras e proibições, em duvidar da sua força. Deixemo-la
digladiar-se com a Falsidade. Quem alguma vez ouviu dizer que a Verdade saísse vencida
de um confronto livre e aberto?”92, fê-lo num contexto histórico bem diferente do atual,
o certo é que as palavras poderiam ter sido preferidas hoje e fariam todo sentido. “A
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cultura do ‘não pode dizer isso!’ cresceu ao ritmo do medo de ofender o islão (…) para
evitar discutir questões sensíveis ou difíceis sobre o que a nossa sociedade simboliza e o
que nos une ou divide, o resultado foi suprimir a liberdade de expressão e censurar o que
é considerado potencialmente ofensivo”93. John Stuart Mill é claro quando afirma que
“uma teoria que sustenta poder a verdade ser justificadamente perseguida porque talvez
a perseguição não cause dano algum, não pode ser acusada de hostilidade intencional à
receção de verdades novas” e adianta que “não nos é possível, porém, aplaudir a
generosidade da sua conduta para com aqueles a que somos reconhecidos por tais
verdades”94. O filósofo vai mais longe e já em pleno século XIX afirmava que “revelar
ao mundo, alguma coisa de seu profundo interesse que antes ignorava; provar-lhe que se
enganava em algum ponto vital, de interesse temporal ou 'espiritual, eis o mais importante
serviço que um ser humano pode prestar aos seus semelhantes95.
Não ao silêncio, sim à liberdade de expressão e ao direito a ofender, eis o que há
séculos filósofos, escritores, jornalistas e outros pensadores vêm defendendo, também
como o exercício maior de “liberdade para as ideias que odiamos” sem que tenhamos “de
ser Charlie, ler o Charlie e rir com o Charlie para o defender”96. A questão que se levanta
é a de saber se defendemos o direito a ofender, então isso significa que não existe um
direito a não ser ofendido? Para Hume “assim é”, pois “o direito a ofender tem a ver com
muito mais do que o islão. Tem a ver com o direito a questionar, criticar ou ridicularizar
qualquer crença ou religião – e com a liberdade de a religião ou qualquer pessoa ofender
as sensibilidades seculares”97. Warburton afirma mesmo que “não é claro por que razão
um princípio seria digno do nome ‘liberdade de expressão se só protegesse as perspetivas
daqueles com quem simpatizamos”98 e acrescenta: “além disso, dar-se à autocensura para
evitar ofender seria ceder ao que se poderia chamar ‘o veto do desordeiro’, a ideia de que
não lhe devia ser permitido falar, ou pelo menos deveria ter a decência de não o fazer”99.
O crime moderno de delito de opinião que se começa a generalizar no mundo Ocidental,
com grande incidência em Portugal como provam as condenações na justiça, veio alterar
o conceito retirado das ideias de Voltaire – “Discordo do que dizes, mas defenderei até à
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morte o direito de o dizeres” –, pelo que “vivemos hoje na época dos contra-Voltaires,
sob o lema: ‘sei que detestarei o que vais dizer e defenderei até ao fim da liberdade de
expressão o meu direito de te impedir de o dizeres”100. Daí que, Hume defenda que “temos
de passar, alto e bom som, a mensagem, ‘Nous Sommes Voltaire’”101.
Defender o direito a ofender, “não significa ser dócil e sofrer em silêncio com os
disparates dos outros. A liberdade de expressão também significa que somo livres de
responder como bem entendermos”102.
“A palavra ‘liberdade’ na locução ‘liberdade de expressão’ significa,
isso sim, que ela se aplica aos idiotas, aos fanáticos e a todos – mesmo
que queiram usar essa liberdade para argumentar contra ela. Como
todas as verdadeiras liberdades, a de expressão é um direito indivisível
e universal. Ou defendemos o que é para todos ou que é para
ninguém”103.

O que se tem verificado é que, no geral, as pessoas na verdade não são defensoras da
liberdade de expressão, muito menos do direito a ofender, o “que muita gente defende
não é a liberdade de expressão, mas sim a expressão condicional. Querem que a expressão
seja livre, mas sob custódia”104. Neste sentido, perturbador, “a liberdade de expressão
deixa de ser um direito. Torna-se, ao invés, um privilégio a ser concedido aos bemcomportados ou retirado aos malcomportados, consoante a autoridade o entenda. No caso
português, como já salientámos, as autoridades parecem fazer questão de seguir este
conceito de privilégio ‘dado’ ou ‘retirado’ pese as sucessivas recomendações e
condenações das instituições europeias, em particular do Tribunal Europeu dos Direitos
Humanos (TEGH), como demonstram os dados seguintes:
“Entre janeiro de 2005 e 2015, de acordo com estatísticas disponíveis
na base de dados oficial do TEDH, Portugal foi condenado 18 vezes por
violação do artigo 10º. Apenas três estados-membros da UE tiveram
mais condenações pelo mesmo artigo: França (22), Polónia (21) e
Roménia (20). Para além disso, entre todos os 28 Estados membros da
UE, a média de condenações pelo artigo 10º era aproximadamente seis
(6,46), sendo que quatro desses estados não tiveram condenação alguma
e 10 tiveram apenas uma ou duas violações. Portugal, com 18, teve
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portanto três vezes mais condenações ao abrigo do artigo 10º do que a
média europeia durante esse período”105.

E de 2015 até à presente data o número de condenações já subiu para cerca de duas
dezenas e meia. Sendo que, também alguns juízes portugueses, timidamente, começam a
dar sinais de mudança.
Francisco Teixeira da Mota tem defendido a importância das condenações do
TEDH, porque a compreensão autoritária e redutora da liberdade de expressão “se abriga
verbalmente, atrás da defesa pública de uma informação ‘responsável’ e ‘rigorosa’,
sublinhando evidências como a de que não há direitos absolutos e que a liberdade de
expressão deve terminar onde começa o direito à honra e ao bom-nome”106. Esta corrente
“que ainda parece ser maioritária”107 no país “defende, naturalmente, castigos severos
para os jornalistas e para os órgãos de comunicação social, nomeadamente através de
pesadas indemnizações que possam atemorizar os jornalistas e as empresas”108.
Sobretudo, é defendida pelos políticos que se insultam mutuamente dentro e fora da casa
da democracia – Assembleia da República – e por juízes que proferem sentenças com
conteúdos insultuosos e ultrajantes para as vítimas defendendo, por vezes, arguidos
também eles castradores da liberdade. “A liberdade de expressão em Portugal tem sido
uma liberdade maltratada e desconsiderada tanto pelo poder político como pelos próprios
cidadãos e a sua história pode ser vista, em grande parte, como a sucessão dos diversos
regimes censórios que foram sendo estabelecidos ao longo dos séculos para a defesa das
sucessivas verdades oficiais”109. A propósito de um editorial110 que José Manuel
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A estratégia da aranha
Noronha de Nascimento, o homem que vai presidir ao Supremo, representa a face sombria da nossa
justiça. Querem um símbolo, um expoente, um sinónimo, dos males da justiça portuguesa? É fácil: basta
citar o nome da Noronha de Nascimento e tudo o que de mal se pensa sobre corporativismo,
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Anos a fio, primeiro na Associação Sindical dos Juízes, depois no Conselho Superior da Magistratura, por
fim no Supremo Tribunal de Justiça, esta figura de que a maioria dos portugueses nunca ouviu falar foi
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evito-o) que lhe assegurou que ontem conseguisse espetar na sua melena algo desgrenhada a pena de
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Fernandes assinou no jornal Público em 2006 e em que o juiz Noronha Nascimento
processa o jornalista por difamação, acabando este por ser condenado em todas as
estâncias judiciais portuguesas, o TEDH considerou que o Estado português violou o
direito à liberdade de expressão do jornalista segundo o artigo 10º da CEDH, Francisco
Mota frisa que "este processo é muito importante porque vem lembrar a importância da
liberdade de expressão, de opinião e de crítica, mesmo quando é violenta, sobre as figuras
do poder – económico, político, religioso"111.
O direito a ofender surge, então, não como um direito inerente e natural do
indivíduo associado simplesmente à condição da sua própria existência, como a liberdade.
Não como um atributo de natureza racional, como um direito intrínseco à condição de
cada um enquanto ser pensante e livre de manifestar ideias, opiniões e pensamentos sem
impor a si mesmo a autocensura por recear retaliações, como a liberdade de expressão,

Dá umas prebendas, porventura algumas mordomias, acrescenta uns galões, mas pouco poder efetivo
tem. O problema, contudo, reside neste ponto: tem, ou terá? Os senhores juízes, que aqui há uns tempos
se empenharam na disputa com o Tribunal Constitucional para saber quem era hierarquicamente mais
importante (ganharam os do Supremo a cadeira do protocolo, deram aos do Constitucional a consolação
de terem ao seu dispor um automóvel topo de gama...), nem sequer são muito respeitados. Por sua culpa,
pois sabe-se que alguns passam pela cadeira do Supremo apenas uns meses e para engordar a sua
reforma. O presidente daquele agigantado colégio de reverendíssimos juízes pouco poder tem tido, só
que Noronha de Nascimento apresentou-se aos eleitores - ou seja, aos seus pares, aos que ajudou a subir
até ao lugar onde um dia o elegeriam - com uma espécie de programa que arrepia os cabelos do mais
pacato cidadão. O homem não fez a coisa por pouco: ao mesmo tempo que vestiu a pele do sindicalista
(pediu que lhe aumentassem o salário e que dessem menos trabalhos aos juízes...), pôs a sobrecasaca de
subversor do regime (ao querer sentar-se no Conselho de Estado) e acrescentou o lustroso (pela
quantidade de sebo acumulado) chapéu do "resistente" às reformas no sector da justiça. Se era
aconselhável que um presidente do Supremo Tribunal desse mais atenção a Montesquieu e ao princípio
da separação de poderes do que à cartilha da CGTP, Noronha de Nascimento fez exatamente o contrário.
Reivindicou como um metalúrgico capaz de ser fixado para a posteridade numa pintura do "realismo
socialista" e, esquecendo-se de que é juiz e representante máximo do "terceiro poder", o judicial, pediu
assento à mesa do "primeiro poder", o executivo. É certo que o poder do Conselho de Estado é tão inócuo
como o penacho de ser presidente do Supremo Tribunal, só que a reivindicação contém em si duas
perversidades. A primeira é ser sinal de que Noronha de Nascimento se preocupa mais com o seu
protagonismo público do que com os problema da justiça. A segunda, bem mais grave, é que o homem se
disponibiliza para ser o rosto de uma fronda dos juízes contra as decisões reformistas do poder político,
neste momento objeto de um consenso alargado entre o partido do Governo e a principal força da
oposição. É tão patético que daria para rir, não estivéssemos em Portugal e não entendêssemos como
funcionam as estratégias das aranhas. O homem, creio sem receio de me enganar, é tão inteligente e
habilidoso como é perigoso. Até porque tem já um adversário assumido: o novo procurador-geral da
República, Pinto Monteiro, um dos raros que tiveram a coragem de lhe fazer frente.
Jornal Público, 29 de Setembro de 2006, Disponível em: https://www.publico.pt/2006/09/29/jornal/aestrategia-da-aranha-99910
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mas sim como uma extensão da liberdade de expressão. Erguer-se como uma
consequência do exercício dessa liberdade, desse direito constitucionalmente consagrado.

O artigo 37º da CRP

“A história da liberdade de expressão é uma história das tentativas de impedir as pessoas de comunicarem
as suas ideias, seja por meio da censura, da prisão, de leis restritivas, ameaças de violência efetivas e
implícitas, queima de livros, bloqueio de motores de busca, ou, nos casos mais extremos, morte por
execução”.
Nigel Warburton

Nas palavras de Jónatas Machado, “o direito à liberdade de expressão constitui o
direito mãe a partir do qual as demais liberdades comunicativas foram sendo
autonomizadas”112. Surge consagrado no art. 37º, 1, 1ª parte da CRP: “todos têm o direito
de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou
qualquer outro meio”. Daqui resulta então a ideia do direito dos indivíduos de não serem
impedidos de “exprimir-se e de divulgar ideias e opiniões”113. E, para Gomes Canotilho
e Vital Moreira, neste sentido, “enquanto direito negativo do direito de defesa, a liberdade
de expressão é uma componente da clássica liberdade de pensamento, que tem outras
dimensões”114. Destacam neste âmbito a liberdade de criação cultural (art. 42º CRP), a
liberdade de consciência e de culto (art. 41º CRP), a liberdade de aprender e ensinar (art.
43º CRP) e, ainda, em certa medida, a liberdade de reunião e manifestação (art. 45º CRP).
Nesta dimensão negativa a liberdade de expressão comporta assim o “direito a não ser
impedido de exprimir e divulgar o pensamento, ideias, opiniões, factos, conhecimentos,
mensagens publicitárias, criações artísticas, de todo o tipo e por qualquer meio”115.
Já na sua dimensão positiva ficamos perante “uma pretensão de acesso aos meios
de expressão e ainda uma pretensão de acesso, nos termos da lei, às estruturas de serviço
112
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público de rádio e de televisão”116. Por outras palavras, “o direito de expressão pode ainda
incluir um direito à expressão”117 que para Gomes Canotilho e Vital Moreira
“constitucionalmente, esta dimensão positiva do direito de expressão encontra
afloramentos apenas no nº4”118 do art. 37º (direito de resposta), no art. 40º CRP (direito
de antena dos partidos e organizações sindicais e profissionais) e art. 41º,5 CRP (direito
das igrejas a meios de comunicação próprios). Destacam que, “em geral, porém, o direito
de expressão não inclui um direito de acesso aos meios de comunicação social. Todavia,
como os modernos meios tecnológicos (…), é possível a virtualmente toda a gente
divulgar e difundir o seu pensamento, opiniões e informações”119.
Aceitando a explanação num contexto de âmbito constitucional entendemos o
olhar de alguns autores para a liberdade de expressão em dois sentidos: o sentido amplo
e o sentido estrito. Assim, nas palavras de Iolanda Rodrigues de Brito
“a liberdade de expressão em sentido amplo compreende vários direitos
globalmente designados por liberdades da comunicação, onde se
integram, nomeadamente a liberdade de expressão em sentido estrito
(denominada, por vezes, liberdade de opinião), a liberdade de
informação, a liberdade de imprensa, os direitos dos jornalistas, a
liberdade de radiodifusão (…), o direito de resposta, os direitos de
antena, de resposta e de réplica política, a liberdade de criação cultural
e a liberdade de aprender e ensinar”120

Contudo, apenas entendemos esta conceção no âmbito do direito da liberdade de
expressão e não da liberdade de expressão propriamente dita e é neste sentido que
compreendemos o designado direito mãe de que fala Jónatas Machado. Um direito que
“depois do 25 de Abril de 1974, pese os inúmeros sobressaltos do período revolucionário,
a liberdade de expressão e de imprensa passaram a ser uma realidade no nosso país”121.
“O reconhecimento do direito à liberdade de expressão encontra o seu fundamento
no eminente valor da dignidade da pessoa humana, enquanto princípio estruturante do
Estado de direito democrático”122. Seguindo as palavras de Jónatas Machado e Iolanda
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Rodrigues de Brito, “a liberdade de expressão constitui um seguimento essencial e
formador da personalidade humana, estimulando e promovendo a consciência individual,
a competência racional, a autonomia moral, o desenvolvimento pessoal e a sociabilidade
das pessoas, sob a égide de princípios gerais de liberdade, de igualdade e de
solidariedade”123. Ora, assim sendo, faz todo o sentido a proteção constitucional do direito
à liberdade de expressão, desde logo como garantia da “procura da verdade, a garantia de
um mercado livre das ideias (free marketplace of ideas), a participação no processo de
autodeterminação democrática, a proteção da diversidade de opiniões, a estabilidade
social, a transformação pacífica da sociedade e a expressão da personalidade
individual”124. Torna-se, também, desta forma, “elemento fundamental para a formação
da vontade e opinião públicas, do debate aberto e claro (…), para a proteção do discurso
minoritário e garantia do discurso contra majoritário, para assegurar opiniões contrárias
e de oposição à política predominante”125.
Da 2ª parte do nº 1 do art. 37º resulta ainda o direito de informação que “integra
três níveis: o direito ‘de informar’, o direito ‘de se informar’ e o direito ‘de ser
informado’”126.
“O primeiro consiste na liberdade de transmitir ou comunicar
informações a outrem, de as difundir sem impedimentos; o segundo a
liberdade de recolha de informação, de busca de fontes (o direito de não
ser impedido de se informar); e o terceiro, como que vertente positiva
do direito de se informar, consiste no direito a ser-se mantido
adequadamente e verdadeiramente informado, desde logo, pelos meios
de comunicação social”127.

“Tal implica o reconhecimento dos direitos e liberdades fundamentais dos jornalistas, ou
seja, da liberdade de expressão e de criação, do direito de acesso às fontes, de sigilo
profissional, da garantia de independência e da cláusula de consciência e o direito de

123

JÓNATAS MACHADO & IOLANDA RODRIGUES DE BRITO, Curso de Direito…, ob. cit. p. 75.
JÓNATAS MACHADO & IOLANDA RODRIGUES DE BRITO, Curso de Direito…, ob. cit. p. 76.
125
RAISA DUARTE DA SILVA RIBEIRO, O discurso de incitamento ao ódio e a negação do Holocausto:
restrições à liberdade de expressão?, p. 6. Disponível em:
http://www.igc.fd.uc.pt/data/fileBIB2017823122655.pdf
126
GOMES CANOTILHO & VITAL MOREIRA, Constituição da República…, ob. cit. p. 573.
127
Cfr. J. F. MOREIRA DAS NEVES, A tutela da honra frente à liberdade de expressão numa sociedade
democrática, In: Data Venia, Ano 4, Nº 05, janeiro 2016, (pp.74-96), p. 77. Disponível em:
https://www.datavenia.pt/ficheiros/edicao05/datavenia05_p073-096.pdf E, ainda, GOMES CANOTILHO
& VITAL MOREIRA, Constituição da República…, ob. cit. p. 573.
124

47

participação na orientação do respetivo órgão de informação (artigos 1.º, 2º e 22.º da Lei
2/99, de 13/1)”128.
Ao art. 37º da CRP sucede-se o que garante a liberdade de imprensa e a estas duas
normas constitucionais Maria João Matos atribui-lhe um duplo carácter. Por um lado, “de
direito individual do cidadão, subjetivo, ligado à sua liberdade, traduzindo um direito de
defesa e um direito de participação política”129 e, por outro, de “de garantia institucional,
ligada ao princípio democrático e à formação da opinião pública, que o alicerça,
funcionando como elemento estruturante do Estado-de-direito”130. Contudo, estes direitos
de expressão e de informação ligados à liberdade de imprensa e que “não podem ser
sujeitos a impedimentos nem discriminações”131 (art. 37º, 1, in fine), na verdade não estão
isentas de restrições. “Se o seu exercício pode dar lugar a ‘infrações’132, é porque há
limites ao direito”133. Mas até onde aceitamos que a liberdade de expressão não justifica
a desconsideração de outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos de que
falam alguns autores como Gomes Canotilho? Defendem, no entanto, que estes direitos e
interesse também “não podem neutralizar as funções subjetivas e objetivas
desempenhadas pela liberdade comunicativa numa sociedade democrática”134. E que, “no
direito constitucional dos direitos fundamentais, a liberdade é a regra e a restrição é a
exceção”135. Diríamos mesmo que apenas poderemos considerar uma exceção muito
excecional, uma vez que não podemos perder de vista a suprema acuidade da liberdade
de expressão e do direito a ofender.
Sublinhe-se que foi apenas na segunda revisão constitucional, com a Lei 1/89 de
8 de julho, que pela primeira vez a CRP vem abrir o exercício da atividade da televisão à
iniciativa privada. Até então a doutrina constitucional justificava as restrições
“recorrendo ao argumento da imprensa como quarto poder”136, que obviamente não
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queria como desafiador. O receio de um domínio de uma comunicação social audiovisual
que “não poderia ser objeto de propriedade privada, não havendo espaço para ideias como
ordem dual, estruturação policêntrica ou diversificação estrutural”137. Acreditava-se no
“monopólio público da titularidade e da gestão do operador com as finalidades
substantivas da liberdade de expressão e de informação”138!
Apenas 30 anos. Três décadas de uma jovem democracia. E se é verdade que
“Portugal não tem jornalistas presos, não há censura prévia”139, o que também não é
menos verdade, pese as restrições estarem sujeitas a um princípio de excecionalidade e
de “ponderação proporcional de direitos e interesses constitucionalmente protegidos”140,
é que “a jurisprudência nacional relativamente à liberdade de expressão revela, com
frequência, um entendimento limitado e redutor desta liberdade”141, sendo “o direito ao
bom-nome e reputação o principal ‘adversário’ da liberdade de expressão nos nossos
tribunais”142.

O artigo 10º da CEDH

“Os maiores perigos para a liberdade escondem-se na intromissão insidiosa de homens zelosos, bemintencionados, mas sem discernimento”.
Louis Brandeis

Liberdade de expressão
1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende
a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou
ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem
considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que os Estados
submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de televisão a um
regime de autorização prévia.
2. O exercício desta liberdade, porquanto implica deveres e responsabilidades,
pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções,
previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade
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democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança
pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da
moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação
de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a imparcialidade
do poder judicial.

Para Ireneu Cabral Barreto “o titular do direito à liberdade de expressão é, sem dúvida, a
pessoa dependente da jurisdição do Estado, que pode exercita-lo face ao próprio Estado
como diante entidades privadas”143. E vai mais longe, “efetivamente, as pessoas privadas
estão obrigadas a respeitar a liberdade de expressão dos outros, podendo o Estado vir a
ser responsabilizado se o seu sistema jurídico não acautelar devidamente aquele
exercício”144. Assim, “o Estado tem a obrigação positiva de proteger o direito à liberdade
de expressão mesmo contra as violações vindas de pessoas privadas”145. Uma obrigação
a que o Estado português têm oferecido resistência como o próprio Ireneu Cabral Barreto
constatou enquanto juiz português no TEDH entre 1998 e 2011 e que veio a denunciar
afirmando ser “preciso convencer todos os que têm como tarefa a aplicação da lei que a
Convenção é também uma lei interna, colocada, regra geral, a um nível superior em
relação às leis ordinárias”146.
A CEDH foi elaborada logo após a 2ª Guerra Mundial e Portugal aderiu à
Convenção em 1978, mas quatro décadas depois os tribunais nacionais, nomeadamente
no que respeita à liberdade de expressão, continuam a não ter o entendimento que lhe é
atribuído pela essência que esteve na base da sua criação e para o qual o TEDH faz uma
leitura clara e inequívoca. “Para o TEDH, a liberdade de expressão, tal como é assegurada
no parágrafo primeiro do artigo 10º da CEDH, constitui ‘uma das fundações essenciais
de uma sociedade democrática e uma das condições básicas para o seu progresso e para
a realização individual’”147. Além do mais, “«é aplicável ‘não só a ‘informações’ ou
‘ideias’ que são recebidas favoravelmente ou vistas como inofensivas ou como um
assunto indiferente, mas também aquelas que ofendem, chocam ou perturbam»” 148.
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“Assim o exige aquele pluralismo, tolerância e largueza de espírito sem as quais não há
sociedade democrática”149. Como defende Ireneu Cabral Barreto, a liberdade de
expressão constitui então um dos fundamentos essenciais numa sociedade democrática,
“uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um”.
Pois, por exemplo, “desde logo, o direito à liberdade de expressão constitui um dos
principais meios que permitem assegurar o gozo efetivo do direito à liberdade de reunião
e associação consagrado no artigo 11º”150. Assim, “sob reserva do nº 2, ela é válida não
só para as informações ou ideias acolhidas favoravelmente ou consideradas como
inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que chocam ou inquietam o Estado
ou uma parte da população”151.
Daqui resulta
“naturalmente que toda a ‘formalidade’, ‘condição’, ‘restrição’ ou
‘sanção’ imposta pelos Estados tenha de ser ‘proporcionada’ ao
legítimo fim prosseguido, requisito que é sempre ponderado nas
decisões do TEDH e em particular quando em causa estão condenações
em pena de prisão ou mesmo no pagamento de multas e indemnizações
de montante relativamente elevado”152.

Contudo, o TEDH salienta que “a aplicação de penas de prisão em casos de liberdade de
expressão, nomeadamente no tocante a questões de relevante interesse público, ainda que
não sejam para cumprir, muito dificilmente será compatível com o art. 10º”153.
Ora, como os próprios Acórdãos Sunday Times154, Lingens155, Gaweda156 e
Colombani157 realçam, “a liberdade de imprensa constitui um dos elementos
fundamentais da liberdade de expressão”. Assim, o art. 10º surge como a garantia
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subordinada “à atuação de boa-fé dos interessados, fornecendo as informações exatas e
dignas de crédito no respeito pela deontologia jornalística, sem ultrapassar certos limites
ditados em especial pela reputação e direitos de outrem ou pela necessidade de prevenir
a revelação de informações confidenciais”158. E é neste sentido que a CEDH entende a
liberdade de expressão como não sendo absoluta, autorizando no nº 2 do art. 10º restrições
“para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da
ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou
dos direitos de outrem”.
No entanto, “a liberdade jornalística admite o recurso a uma certa dose de exagero,
mesmo a uma certa provocação; um jornalista deve poder formular juízos críticos de valor
sem que esteja obrigado à condição de demonstrar a verdade”159. Em sucessivos Acórdãos
o TEDH vai referindo que, no entanto, se “deve distinguir-se com cuidado os factos dos
julgamentos de valor: se a materialidade dos primeiros é suscetível de prova, os segundos
já não se prestam a uma demonstração da sua exatidão; contudo um julgamento de valor
sem qualquer suporte factual pode colocar a questão da proporcionalidade”160.
Relativamente ao Acórdão do TEDH relativo ao caso Lopes Gomes da Silva c.
Portugal161, estava em causa o facto de o então jornalista e diretor do jornal Público,
Vicente Jorge Lopes Gomes da Silva, ter publicado um editorial, na edição de 10 de junho
de 1993, dedicado à escolha do advogado e jornalista do CDS-PP Silva Resende para
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candidato à câmara de Lisboa onde algumas das palavras proferidas foram tidas pelo
candidato como difamatórias e abusivas da liberdade de imprensa.
Vicente Jorge Silva, depois de absolvido no Tribunal criminal de Lisboa que
considerou que este “não agiu com animus diffamandi vel injuriandi”162, pois “as aludidas
expressões deviam ser interpretadas como uma crítica ao pensamento político de Silva
Resende e não à sua reputação ou ao seu comportamento”163, viria a ser condenado pelo
Tribunal da Relação de Lisboa que “tendo procedido a uma avaliação dos interesses em
presença considerou que algumas expressões utilizadas pelo requerente tais como
‘grotesco’, ‘boçal’ e ‘alarve’ eram simples insultos que ultrapassavam a liberdade de
expressão”164. O jornalista, fundando-se essencialmente, no art. 10º da CEDH interpôs
recurso para o Tribunal Constitucional. “Sustentou que a interpretação dada pelo Tribunal
da Relação às disposições pertinentes do Código Penal e da Lei de Imprensa violavam a
Constituição”165. O TC negou-lhe provimento ao recurso sublinhando que “tanto a
Constituição como o art. 10º da Convenção previam algumas limitações ao exercício da
liberdade de expressão, considerou que as disposições mencionadas pelo requerente, tais
como tinham sido interpretadas e aplicadas pelo Tribunal da Relação, não eram,
contrárias à Constituição166”.
Vicente Jorge Silva apresenta então uma queixa dirigida contra Portugal junto da
Comissão Europeia dos Direitos do Homem alegando “em especial que a sua condenação
tinha atentado contra o seu direito à liberdade de expressão”167. O TEDH vem a examinar
o caso e após audiência pública onde ouviu os argumentos do requerente e do Governo,
decide condenar o Estado português por violação dos “princípios gerais” do art. 10º da
CEDH”. Este foi um caso que deu origem a muitas anotações, levando académicos e
juristas a pronunciarem-se sobre a decisão. Entre eles, desde logo José de Faria Costa,
que foi aliás consultor do Governo neste caso. Para o autor “O TEDH vai cassar,
indiretamente, é certo, as decisões, não se sabe bem com que legitimidade jurídica, dos
tribunais membros”168. E se em alguns casos aceita a intervenção do Tribunal Europeu,
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não é o caso da questão em análise, pois defende que “quando colidem dois interesses ou
valores que, praticamente, se identificam na sua valência normativa da pessoalidade:
como são manifestamente o valor da honra e o valor da informação ou da liberdade de
expressão”169 as coisas são diferentes.
José de Faria Costa argumenta ainda que “não se vê em todo o aresto um único e
consistente critério material que possa contrariar a bondade das decisões das instâncias
superiores dos tribunais nacionais, nomeadamente do Tribunal Constitucional”170,
alegando que “o Tribunal refugia-se na enunciação de platitudes e na força legitimadora
de decisões anteriores”171. É verdade, no entanto, o TEDH, realça no âmbito da aplicação
dos princípios emanados dessa fundamentação que “a inventiva política extravasa, por
vezes, para o plano pessoal: são estes os riscos do jogo político e do debate livre de ideias,
garantes de uma sociedade democrática”172, lembrando que “a liberdade do jornalista
compreende também o recurso possível a uma certa dose de exagero ou mesmo
provocação”173. No caso, inclusive, o próprio Silva Resende era jornalista e ele próprio
tinha um estilo “incisivo” e “provocador”, como realçou o TEDH, uma vez que o jornal
Público tinha reproduzido, no dia da publicação do editorial, diversos excertos de artigos
do candidato do CDS-PP à autarquia de Lisboa, pelo que considerou o Tribunal não ser
“desrazoável acreditar que a forma que o requerente deu ao seu artigo foi influenciada
pelo estilo de Silva Resende”174. A este propósito, Francisco Teixeira da Mota veio dizer
que ao não considerar este elemento “a 4ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa
incorreu no usual preconceito de alguma jurisprudência sobre estas matérias e que
consiste em presumir que o leitor português de jornais é mentalmente diminuído”175.
Contrariando a posição de José de Faria Costa surgiram outras posições como a
de Eduardo Maia Costa que considerou “exemplar” esta decisão do TEDH pela
“preocupação na salvaguarda da liberdade de expressão e da compreensão do papel que
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a imprensa desempenha nas sociedades democráticas”176. Refira-se que o TEDH não
aceitou o argumento do Governo português quando este sustentou que se estava perante
uma pena reduzida, pois em causa estava a própria existência de uma condenação. No
entendimento do Tribunal “a condenação do jornalista não representa assim meio
razoavelmente proporcionado à prossecução do fim legítimo visado, tendo em conta o
interesse da sociedade democrática em assegurar e a manter a liberdade de imprensa”177.
Assim, o art. 10º da CEDH surge como o pilar da garantia do direito à liberdade
de expressão, nomeadamente dos jornalistas e outros profissionais da comunicação social.
Este direito não é, contudo, absoluto. A própria norma, como já referido, no seu parágrafo
segundo prevê algumas restrições e o TEDH também as reconhece. No entanto, “no
entender deste tribunal, devem de ser interpretadas de forma restritiva e a sua necessidade
‘tem de ser estabelecida de forma convincente’ (…), uma restrição à liberdade de
expressão é ‘necessária’ quando corresponde a uma ‘necessidade social imperiosa”178.
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CAPÍTULO II
LIMITES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO: SIM OU NÃO?

“A liberdade significa necessariamente que muitas coisas de que não gostamos serão feitas. A nossa fé na
liberdade não assenta nos resultados previsíveis em circunstâncias particulares, mas na crença de que, no
fim, libertará mais forças do bem do que do mal”.
F. A. Hayek

57

58

Da essência da Liberdade

“Por esta pequena fenda, com o tempo, a liberdade de todos os indivíduos poderá esvair-se”.
Jonn Selden

Nas palavras de Friedrich August von Hayek, “o homem aprende pela desilusão
das suas expetativas”179. E muitas têm sido as expetativas ao longo de séculos que o
homem tem depositado na procura de um sentido de um conceito para a liberdade de
expressão. E como nos lembra o filósofo, “a máxima socrática segundo a qual o
reconhecimento da nossa ignorância é o começo da sabedoria”180 com um significado
profundo para o nosso entendimento da sociedade, a “maioria das vantagens da vida
social, em especial nas suas formas mais avançadas a que chamamos ‘civilização’, reside
no facto de o indivíduo beneficiar de mais conhecimento do que aquilo de que têm
consciência”181. Para Hayek existem “duas instâncias importantes em que o
conhecimento consciente orienta as ações dos indivíduos”182. Em primeiro lugar, “há o
facto de a mente do homem ser um produto da civilização em que ele cresceu, sem se dar
conta de grande parte da experiência que a moldou (…), costumes, convenções, língua e
crenças morais”183. Em segundo lugar, “há a consideração de que o conhecimento que
qualquer mente individual manipula conscientemente é apenas uma pequena parte do
conhecimento que contribui sempre para o sucesso da sua ação”184.
Ora, essencial para o autor é que “cada individuo possa agir de acordo com o seu
conhecimento particular, sempre único, pelo menos no que se refere a algumas
circunstâncias particulares, e que possa utilizar as suas aptidões individuais e
oportunidades dentro dos limites que conhece e para os seus objetivos individuais”185.
Ficamos então perante uma ideia de liberdade individual. Uma liberdade que

“assenta

sobretudo no reconhecimento da ignorância inevitável de todos nós a respeito de muitos
fatores de que dependem a realização dos nossos objetivos e nosso bem-estar”186. E
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Hayek vai mais longe, “se existissem homens omniscientes, se pudéssemos conhecer não
só tudo o que afeta a realização dos nossos desejos atuais mas também as nossas
necessidades e desejos futuros, não haveria grandes argumentos em defesa da
liberdade”187. Para o filósofo, “a liberdade é essencial para permitir o imprevisível”188.
Ideia que veneramos. “Queremo-la porque aprendemos a esperar dela a oportunidade de
concretizar muitos dos nossos objetivos”189. Queremo-la, porque “a liberdade utilizada
apenas por um homem entre um milhão pode ser mais importante para a sociedade e mais
benéfica para a maioria do que que qualquer liberdade que todos possamos exercer”190.
Como tão bem alude Hayek, “os benefícios que retiro da liberdade são, pois, em grande
parte, o resultado dos usos da liberdade por outros e principalmente dos usos da liberdade
que eu nunca poderia exercer”191. Daí que, o mais importante, não seja “a liberdade que
eu próprio posso exercer”192, mas sim a liberdade do outro, a liberdade de todos.
Contudo, a liberdade pese ser-nos inerente teve de ser alvo de uma consciência
por parte do indivíduo e, como bem lembra Jónatas Machado, sofreu uma evolução a
partir da tolerância.
“Inicialmente, a ideia de tolerância alicerçava-se na afirmação a priori
da superioridade teológica e moral intrínseca e apresentava-se como um
instrumento de ‘engenharia social’ a utilizar em casos extremos, quando
fosse impossível uma solução não compromissória para o problema da
paz e da ordem em contextos marcados por divergências religiosas ou
ideológicas”193.

É então esta ideia que surge como “antecedente remoto da liberdade e da igualdade do
constitucionalismo liberal. A tolerância, no sentido da Paz de Vestestefália, radicada na
afirmação da primazia do monarca na composição prudencial e das partes do conflito
teológico em presença”194. Domínio da religião e monarquia. Tirando os regimes
ditatoriais assentes em ideologias exclusivamente baseadas em ideias políticos, ainda hoje
encontramos sociedades dominadas por estas duas forças onde, à semelhança dos
primeiros casos, tão só a consciência da liberdade é ainda uma quimera.
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No entanto, “mesmo depois da paz religiosa as liberdades de opinião e de
imprensa circunscreviam-se ao âmbito das ideias consonantes com os cultos
admitidos”195, pese “os regimes de tolerância religiosa representarem um progresso
relativamente ao estado de coisas anterior”196. Contudo, como destaca Jónatas Machado,
“apesar das suas permissivas regalistas, eles procuram uma solução jurídico-política para
as intermináveis disputas teológicas, prefigurando qualquer coisa como o consenso de
sobreposição de que fala hoje Jonh Rawls”197. Assim,
“será a partir desta base jurídico-política que as teorias do contrato
social e a emergência e consolidação do direito constitucional irão
estruturar e cristalizar um discurso normativo teologicamente neutral,
alicerçado nos valores da igual liberdade de consciência e de opinião
dos indivíduos e apoiado no princípio estrutural da separação das
confissões religiosas do Estado”198.

Sendo então que “é a partir deste novo campo semântico que se fundamentalizam e
constitucionalizam os valores da liberdade e da igualdade”199. Mais, “estes alicerçam-se,
não em considerações de natureza teológica ou meramente prudencial e pragmática, mas
em princípios de justiça deduzidos de uma premissa de igual dignidade e liberdade de
todos os indivíduos”200.

… À natureza da liberdade de Expressão

“A importância da liberdade deve-se ao facto de não sabermos como os indivíduos a utilizarão”.
F. A. Hayek

“A liberdade de expressão está na mira de dois tipos de armas: as ocasionais balas
e a sistemática adversativa ‘mas’”201. Um ‘mas’. É sempre um ‘mas’ que persegue toda a
envolvência da liberdade de expressão. “Inna Shevchenko vai ao cerne da questão: ‘dou-
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me conta de que, sempre que falamos do que aquelas pessoas fazem, oiço sempre «sim,
há liberdade de expressão, mas’». E o ponto decisivo é o ‘mas’. Porque é que ainda
dizemos ‘mas’”202. Um ‘mas’ castrador que faz com que “não gostamos do combate
público, de expressões claras, francas, diretas ou agressivas. O rei nunca vai nu ou sem
camisa (…). E, como é evidente, quem nos criticar falta-nos ao respeito… que nos é
devido!”203. Um ‘mas’ que Francisco Teixeira da Mota assume como uma mentalidade
que “contribui para o nosso atraso existencial e para a fraqueza das nossas instituições”204.
Um ‘mas’ que não pode permitir “que alguns grupos particulares gozassem de uma
proteção especial contra o insulto” como referiu Nigel Warburton a propósito da
controvérsia levantada em torno da publicação do livro “Os Versículos Satânicos” no
Reino Unido em 1988 e dos cartunes dinamarqueses, em 2005, pelo jornal dinamarquês
Iyllnds-Posten, constituídos por “doze caricaturas de Maomé, apresentadas como
contribuição para debates acerca da autocensura”205. Uma vez que, como realçava o
editorial da publicação existia uma “exigência, por parte dos grupos religiosos, de uma
consideração especial pelos sentimentos religiosos” que “era incompatível com a
democracia contemporânea” o que levaria a “uma autocensura generalizada por parte dos
críticos do Islão, por medo de represálias”206. Permitindo que assim fosse, a verdade é
que “ao livrarmo-nos de pensamentos inconvenientes simplificava a vida” e “no “final as
pessoas quase não estão cientes de terem perdido algo”207.
Nesse caso a liberdade de que falava Octávio Paz de que “não é uma filosofia e
nem sequer uma ideia: é um movimento de consciência que nos leva, em certos
momentos, a pronunciar dois monossílabos: sim e não”208, seria dominada, como há
muito suspeita Manuel Alegre, pelo monossílabo não: “suspeito que a liberdade se tenha
definido mais vezes pelo monossílabo não do que pelo monossílabo sim”209. E com todos
os perigos que isso representaria para as sociedades democráticas. Contudo, a liberdade
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e, em particular a liberdade de expressão “permite assegurar a continuidade do debate
intelectual e do confronto de opiniões num compromisso crítico permanente”210. E assim,
“com essa qualidade ela integra o sistema constitucional de direitos fundamentais,
deduzindo-se do valor da dignidade e igualdade da pessoa humana e dos princípios gerais
de liberdade e igualdade, juntamente com a inerente exigência de proteção jurídica”211.
Ora, então neste contexto, “o direito à liberdade de expressão deve ser entendido
como âmbito normativo alargado”212. Além do mais, “inerente ao direito à liberdade de
expressão encontra-se uma presunção de inconstitucionalidade de todas as formas de
censura, particularmente de censura prévia, seja ela pública ou privada”213. Mas tal como
Gomes Canotilho, Jónatas Machado e outros autores bem defendem, “um âmbito
normativo alargado conduz, naturalmente, à adoção de um conceito amplo de censura,
apto a detetar todas as agressões ao direto de liberdade de expressão”214. Mas, a censura,
surja ela de que maneira for, não é um ataque de fácil combate. São cinco séculos de
história no caso da tipografia, do livro e da imprensa em Portugal e “poucos e raros foram
os períodos em que a(s) censura(s) se não fizeram sentir de forma muito pronunciada nas
sociedades do tempo215”. Certamente não há quem negue que “a imposição da censura e
o exercício das práticas censórias, independentemente da sua origem e do modo mais ou
menos determinado com foi executada, foi, sem qualquer sombra de dúvida, um fator
fortemente constrangedor da cultura e do conhecimento em Portugal ao longo de toda a
sua história”216. E o país sofre ainda desse peso. Não são 45 anos de democracia que
apagam cinco séculos de história, não é menos de meio século depois da vida em ditadura
que apagam nove séculos de lutas pela Liberdade, pelas liberdades. “No pós-25 de Abril,
mesmo após a plena radicação do regime democrático, tem-se falado de novas formas de
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censura, naturalmente não institucionalizada, que podem adquirir diversas características,
das mais evidentes às mais subliminares e sibilinas”217.
Diríamos que mais do que se falar assiste-se, pois só assim se justifica o número
elevado de condenações, nomeadamente de jornalistas, nos tribunais nacionais por crimes
relacionados com a violação do direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa.
Assiste-se ao domínio que o poder económico e político exerce sobre os órgãos de
comunicação social e estes sobre quem neles trabalha. E se “a censura nasce, no fundo,
com a escrita, e exerce-se logo pouco após a radicação do novo código convencional –
vocálico e consonântico – estar implantado na antiguidade clássica”218, pois “pensa-se
que após a morte de César, em 44 a. C. César Augusto terá sido dos primeiros censores
da História, quando manda destruir «Memórias» de Labieno, lugar-tenete de César”219,
ela mantém-se nos nossos dias manifestando-se de diferentes formas.
“Não tenho a mais pequena dúvida que nunca mais voltei à RTP por causa das
minhas opiniões”220, quem o diz é o comentador económico Camilo Lourenço, que se
afirma ainda convicto de que “do ponto de vista político recordo-me que quando comecei
a fazer mais comentários na RTP foi quando o José Sócrates era primeiro-ministro. E não
me lembro de haver tanta interferência na RTP como passou a haver mais tarde. Digam
o que disserem, nota-se uma interferência política”221. Garante também que perdeu o
emprego duas vezes “por pressões que têm a ver com interesses ligados aos acionistas”222.
E não é único, David Jiménez foi jornalista do El Mundo durante mais de duas décadas
até ser convidado para diretor do segundo maior jornal de Espanha. Desempenhou as
funções apenas durante um ano. Agora, o livro El Director, é um fenómeno de vendas,
pois nele “expôs as pressões de que foi alvo, tanto do poder político como dos interesses
económicos – e, sobretudo, da administração habituada ao statu quo e apenas preocupada
com a sobrevivência do negócio e não com os valores do jornalismo. Da bolha que se
formou entre certa aristocracia das redações, os políticos e os empresários”223.
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Sobrevive a liberdade de expressão e de imprensa neste contexto? Pese o exercício
dos direitos à liberdade de expressão e de informação não poder “ser impedido ou
limitado por qualquer tipo ou forma de censura” (art. 37º, 2 CRP), sobrevive a liberdade
de expressão mesmo na internet num espaço que ignorantemente julgamos livre, mas que
é dominando por leis castradoras e gigantes como os administradores do Google,
Facebook Twitter, WhatsApp, Instagram? O relatório “Tweet… if you dare: How
counter-terrorism laws restrict freedom of expression in Spain” (Tweeta… se tiveres
coragem: leis antiterrorismo restringem liberdade de expressão em Espanha) “mostra que
numerosos utilizadores comuns das redes sociais assim como músicos, jornalistas e até
artistas de marionetes têm sido acusados em tribunal com base em argumentos de
segurança nacional”224. O relato da Amnistia espanhola refere que “isto tem tido um efeito
profundamente opressivo, criando um clima em que as pessoas sentem cada vez mais
medo de expressar opiniões diferentes ou fazer piadas controversas”225. E Esteban
Beltrán, diretor da Amnistia Internacional de Espanha, alerta: “pôr rappers na prisão por
causa de letras de canções e banir a sátira política demonstra bem no que se tornaram os
limites do que é aceitável dizer online em Espanha”226. E, vai mais longe,
“as pessoas não deviam ter de enfrentar acusações criminais apenas por
dizerem, por tweetarem ou cantarem algo que pode ser considerado de
mau-gosto ou chocante. A lei espanhola, ampla e redigida em termos
muito vagos, está a resultar no silenciamento da liberdade de expressão
e no esmagamento da expressão artística”227.

Um silenciamento da liberdade de expressão com que David Jiménez se viu
confrontado, sobretudo quando tomou consciência de que “ a imprensa não pode ser livre
enquanto depende de favores de grandes empresas de uma licença de rádio ou de televisão
que dá o governo, ou da publicidade institucional”228. Também, curiosamente o jornalista
tem um capítulo do livro dedicado ao leitor – “O leitor aborrecido”. É uma crítica aos
leitores que exigiam que denunciasse a corrupção “apenas dos outros, não a daqueles em
que votaram”229. David Jiménez diz que “é aquela coisa muito espanhola (…) são dos
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nossos… critiquemos os outros”230. Será assim tão espanhola? Critiquemos os outros, não
os nossos, não eu. A liberdade de expressão surge para muitos como um direito associado
há condição de criticar o outro, não ao do outro me criticar a mim. Essa é uma visão que
não é espanhola, é cada vez mais uma característica que se propaga por algumas
sociedades que tínhamos por civilizadas e democráticas.
Parafraseando Mario Vargas Lllosa, David Jiménez, questiona-se quando é que o
jornalismo se arruinou. Considera que se “arruinou quando os gestores começaram a fazer
de jornalistas e os jornalistas começaram a fazer de gestores e administradores”231.
Defende ainda que os administradores “não viam nem a responsabilidade social do
jornalismo nem a sua importância como serviço público”232, mas também diz ter
conhecido pessoas que “não acreditavam no jornalismo, acreditavam no poder, na
influência, e queriam que eu pusesse o jornal não ao serviço dos interesses dos leitores,
mas sim dos interesses dos poderes económico e político. Porque são parte desse
establishment e no mundo em que se movimentam a verdade é secundária”233.
Mas, como ser então efetivamente um verdadeiro jornalista neste contexto?
Camilo Lourenço congratula-se da “felicidade de ter rendimentos que dão a possibilidade
de não ser rico mas de garantir a minha vida se ficar sem salário do jornalismo”234.
Contudo, quantos serão o que vivem amordaçados ao salário de sobrevivência, castrados
pela precaridade que os conduz à autocensura e à submissão dos interesses de que fala
David Jiménez? E os que se atrevem e ousam servir o jornalismo, a liberdade de
expressão, o direito a ofender e são silenciados pelos meios a que se refere também
Camilo Lourenço ou se expõem a batalhas judiciais com todos os custos pessoais e
económicos que isso implica? A liberdade de expressão, a sua natureza, a sua essência
não esmorece em quem a sente, mas o direto à liberdade de expressão parece surgir de
novo como uma causa a defender em sociedades manipuladas e cada vez mais controladas
pelos interesses económicos e políticos.
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Em defesa da liberdade de Expressão

“As palavras expressam-se a si mesmas, dão ‘versões’, máscaras, disfarces da realidade (…) se fôssemos
apenas as linguagens que o poder impõe sobre nós nunca teria nascido a liberdade”.
Mario Vargas Llosa

A afirmação, já aqui proferia, associada ao pensamento de Voltaire235 - “desprezo
o que dizes mas defenderei até à morte o teu direito a dizê-lo” é muitas vezes referenciada
para descrever o princípio da liberdade de expressão, mas a verdade é que esta é uma
questão ancestral. Sócrates morreu em 399 a. C. por defende-la e ao longo da história
foram e são muitos – demasiados – os exemplos dos que foram e estão presos, foram e
são torturados, foram e estão exilados, foram e são mortos por defenderem o direito à
liberdade de expressão. Entre eles, centenas de jornalistas, repórteres fotográficos e
repórteres de imagem e outros profissionais ligados à comunicação social. Homens e
mulheres que dando voz à humanidade, o procuram fazer com verdade, transparência e
livres da censura para que entendamos o mundo como ele realmente é.
Contudo, defender a liberdade de expressão, implica defender e proteger o que
queremos e podemos dizer, assim como defender e proteger o discurso que queremos
ouvir, mas também o que não queremos ou gostamos de escutar. “Isto significa proteger
a livre expressão para aqueles cujas perspetivas consideramos profundamente ofensivas,
irritantes, e de quem discordamos fortemente”236. Nigel Warburton, questiona-se, a
propósito do princípio da liberdade de expressão, que ao proteger um âmbito vasto de
“tipos de expressão”, por que “razão este princípio seria digno do nome ‘liberdade de
expressão’ se só protegesse as perspetivas daqueles com quem simpatizamos” 237.
Maria de Fátima Bonifácio defendeu num artigo de opinião, a 6 de julho de 2019,
no jornal Público, que:
“As mulheres (…) fazem parte de uma entidade civilizacional e cultural
milenária que dá pelo nome de Cristandade. Ora isto não se aplica a
africanos nem a ciganos. Nem uns nem outros descendem dos Direitos
Universais do Homem decretados pela Grande Revolução Francesa de
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1789. Uns e outros possuem os seus códigos de honra, as suas crenças,
cultos e liturgias próprios”238.

Assim, por essa razão, no entendimento da historiadora, estas “minorias étnico-raciais
(…) excluídas da Cidade”239, os ciganos, sobretudo, porque “são inassimiláveis:
organizados em famílias, clãs e tribos, conservam os mesmos hábitos de vida e os mesmos
valores de quando eram nómadas. E mais: eles mesmos recusam terminantemente a
integração”240 e os “Africanos e afrodescendentes”241 porque “também se autoexcluem
(…). Odeiam ciganos. Constituem etnias irreconciliáveis, e desta mútua aversão já
nasceram, em bairros periféricos e em guetos que metem medo (…), são abertamente
racistas: detestam os brancos sem rodeios; e detestam-se uns aos outros”242 não deverão
ser incluídas “estabelecendo quotas para deputados coloridos, de forma a conferir à futura
Assembleia da República uma dimensão representativa mais conforme com a composição
étnico-racial da sociedade portuguesa”243. Isto porque, “o recrutamento de meia dúzia de
indivíduos africanos ou ciganos em nada, mas nada, promoveria a integração destas
comunidades ‘invisíveis’, pelo singelo motivo de que a sua ‘inclusão’ não passaria de
uma farsa multicultural igualitarista”244.
Muitas foram as vozes que se levantaram perante as palavras de Maria de Fátima
Bonifácio. O diretor do jornal, Manuel Carvalho, perante o coro de protestos de figuras
públicas, leitores e jornalistas internos, teve de vir a público com um editorial defender
que “o texto em causa está, no mínimo, nos limites do discurso de ódio, faz generalizações
que põem em causa o combate à discriminação racial, usa linguagem insultuosa para
diferentes minorias”245. E assim considerou que, “estão, por isso em causa, ideias,
apologias e valores que o PÚBLICO contraria todos os dias, seja pelo trabalho dos seus
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jornalistas, seja pela abertura sem reservas que concede aos cidadãos de minorias visadas
no artigo”246.
No entanto, salvaguardou que “ainda assim, é consensual a ideia de que o
PÚBLICO é um espaço plural de opinião onde com muita frequência se publicam textos
que estão longe dos valores que defendemos”247. Deixando claro que “no caso em
concreto estava em causa um texto de uma intelectual consagrada, cujas teses rejeitamos
mas julgámos caberem nos limites da liberdade de expressão”248. E este é o cerne da
questão. Como balizar? Uma fronteira ténue com que todos nos poderemos deparar,
ofensores e ofendidos. Manuel Carvalho defendeu que “na nossa interpretação, a
proximidade a teses racistas e xenófobas era evidente, mesmo que não se fizesse a defesa
da segregação. O recurso ao discurso de ódio, de uns contra outros, estava na fronteira do
admissível, mesmo sem que houvesse incitamento à sua prática”249.
A associação SOS Racismo avançou com queixa na justiça contra Maria de Fátima
Bonifácio, José Eduardo Agualusa, defendeu que deveria responder “perante a justiça
portuguesa”. Ricardo Araújo Pereira, no programa Governo Sombra, emitido pela TVI
24 a 14 de julho de 2019, veio dizer que um artigo deste teor “pode ser publicado, sim.
Deve ser publicado, não”. Mas, o certo é que a liberdade de expressão sempre foi valiosa,
pois “o silêncio de uma opinião prejudica toda a humanidade porque esta se vê privada
da verdade, e mesmo que a opinião seja equivocada, a humanidade também é prejudicada
porque perde a oportunidade de ter a perceção mais clara e a impressão mais vívida
geradas pelo choque entre a verdade e o erro”250. E a liberdade de expressão tem-se
tornado, ainda mais, demasiado valiosa nas sociedades democráticas. Poderá parecer um
contrassenso, uma vez que é em democracia que as “liberdades” se podem exprimir.
Contudo, se em países onde imperam ditaduras, sejam elas de que origem forem,
a luta passa pela conquista da Liberdade no seu todo, nas sociedades democráticas a
questão coloca-se ao nível de como manter o direito à Liberdade, nomeadamente à
liberdade de expressão. Mick Hume251 escreveu, em torno destas questões, o polémico e
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oportuno livro “Direito a Ofender - a liberdade de expressão e o politicamente correto”
consciente “do fosso cada vez maior entre o apoio teórico, retórico e ritualista que as
sociedades ocidentais prestam à liberdade de expressão e a crescente disponibilidade para,
na prática, a comprometer e restringir”252. Já John Stuart Mill, no seu ensaio Sobre a
Liberdade, deixava o alerta para o facto de que “se nunca agíssemos segundo nossas
convicções porque podem ser erradas, deixaríamos os nossos interesses descurados e não
executaríamos nenhuma das nossas obrigações”253.
A liberdade de expressão revelou-se um dos grandes avanços da humanidade,
sobretudo a partir de John Milton254. Aquando da Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, surgiu consagrada no seu artigo 11º “A livre
comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do
Homem; todo o cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente,
respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos na Lei”. Em
defesa da liberdade de expressão, mas também como garante da defesa dos interesses dos
Estados, das empresas jornalísticas e dos jornalistas, têm vindo a ser criados mecanismos
que asseguram a liberdade de pensamento e de expressão, fundados em valores e
princípios universais e que são tidos por invioláveis e inalteráveis, através de um suporte
legislativo de carácter nacional, europeu e internacional, associado a códigos
deontológicos e condutas de ética.
Será tudo isto suficiente? Será tudo isto necessário? A liberdade de expressão
traduz-se então também num direito a ofender? E se existe um direito a ofender, significa
que não existe um direito a não ser ofendido? Como compatibilizar a liberdade de
expressão com as restrições impostas pelos limites a essa mesma liberdade?
Talvez possamos colocar alguns protagonistas em busca da Terceira Margem do
Rio que já procuravam alcançar os protagonistas do conto de João Guimarães Rosa. O
papel dos jornalistas, dos comunicadores, da comunicação, dos defensores do direito à
liberdade de expressão também passa por aí, provocar o debate de ideias, levar leitores,
ofendidos e ofensores a refletir, incentivar e a procurar caminhos pela travessia da
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ignorância em busca do conhecimento e da essência de “mercado livre de ideias” no
sentido a que Jónatas Machado chegou à conclusão ser possível de subsistir como
“sinónimo de esfera de discurso público aberta e pluralista, não tanto para assegurar a
produção e a troca de ideias de forma economicamente eficiente moralmente asséptica,
mas para acautelar dimensões humana e normativamente essenciais da comunicação”255.

Limites à liberdade de Expressão, sim ou não?

“Numa sociedade em evolução, qualquer restrição à liberdade reduz o número de experiências e, assim
diminui o ritmo do progresso”
H. B. Phillips

Mais do que defensores do ‘mas’, alguns autores consideram terem de existir
limites à liberdade de expressão, ou, no melhor dos casos, ao exercício do direito à
liberdade de expressão. Vieira de Andrade fala desde logo das situações de conflito ou de
colisão entre direitos e valores afirmados por normas ou princípios constitucionais:
“haverá colisão ou conflito sempre que se deve entender que a Constituição protege
simultaneamente dois valores ou bens em contradição concreta”256. Manuel da Costa
Andrade salienta o que diz ser, no seu entender, “o facto óbvio de o desempenho da
liberdade de imprensa só ser frequentemente possível à custa de sacrifícios mais ou menos
drásticos de bens jurídicos pessoais, correspondentes a outros tantos direitos
fundamentais (…) a honra, a privacidade, a intimidade, o segredo, a palavra”257. E, por
isso tal como para Ossenbuhl, também para o autor “a imprensa moderna pode figurar
como a continuadora direta da tortura medieval (…) é irrecusável o seu efeito-depelourinho”258. Pelo que, defende, “compreende-se, assim, a necessidade de preservar e
proteger a inocência e a autenticidade da comunicação, à margem da alienação e da
coerção”259, pois “a comunicação social pode por em causa, pela utilização abusiva e sem
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restrições de processos de reificação e manipulação heterónoma da imagem, da palavra,
da representação da vida pessoal, etc”260.
Ora, de acordo com Jonátas Machado “a liberdade de expressão não é, de forma
alguma, absoluta e ilimitada”261. De um lado, “porque há determinadas matérias que são
passíveis de divergências doutrinárias e jurisprudenciais que deveriam ser incluídas no
âmbito da proteção da liberdade de expressão, como é o caso da proibição da propaganda
em favor da guerra e do apelo ao ódio, consagrado no artigo 20º do PIDCP.”262. Por outro,
“porque a consagração de determinadas condutas dentro da liberdade de expressão não
significa que elas não possam ser restringidas ou reguladas”263. O que sucede é que todas
as questões que se levantam em torno das eventuais violações à liberdade de expressão
são avaliadas pelos tribunais e como muitos valores são por si só subjetivos, uma vez que
a valoração que cada um dá, por exemplo, ao que considera ser para si uma violação da
sua dignidade, da sua honra, do seu bom nome, da sua imagem, divergem em muito de
pessoa para pessoa, e as decisões sobre os limites à liberdade de expressão ficam sob a
alçada do livre arbítrio dos juízes.
É verdade que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos no parágrafo 2º do
artigo 10º prevê restrições à liberdade de expressão, “nomeadamente para a proteção da
reputação de terceiros”264. Contudo, no entender do TEDH, estas limitações “devem ser
interpretadas de forma restritiva e a sua necessidade ‘tem de ser estabelecida de forma
convincente’”265. De novo um interpretação subjetiva, sendo que o TEDH se tem
revelado, pela jurisprudência que vai elaborando e as condenações que vai aplicando aos
países como Portugal, um grande defensor da liberdade de expressão e do direito ao seu
exercício à luz do tutelado no art. 10º, 1 da CEDH.
Álvaro Junior fala mesmo em diversas categorias de limites para o exercício da
liberdade de expressão. Escolhe por base as apresentadas por Ivo Duchacek
(‘absolutistas’, ‘absolutas’ e relativas’), e defende as categorias ‘absolutas’ e ‘relativas’.
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“A primeira tem caráter permanente e ilimitado e nela estão definidas
as fronteiras e os contornos da liberdade de expressão e de informação.
Tratam-se de limites intransponíveis ao exercício do direito à liberdade
de expressão e de informação que dispensam qualquer positivação aos
ordenamentos jurídicos para a sua aplicação. São eles o respeito ao
direito à vida e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa
humana”266.

Quanto à segunda categoria defendida pelo autor, esta “não tem caráter absoluto e
consiste apenas em obstáculos ou em barreira temporal, definidos em lei, para o exercício
do direito à liberdade de expressão”267. E explica que “estes pretendem preservar o direito
à intimidade da vida privada, o direito à honra e à imagem, a segurança nacional e a moral
pública”268. Raciocínio que seguimos de perto. O problema é que, independentemente das
limitações impostas por lei que por ventura abrangem apenas estas categorias “absolutas”
e “relativas”, temos as restrições impostas pela sociedade e aí a liberdade de expressão
parece depender do livre arbítrio dos poderosos.
A defesa do ‘politicamente correto’ em nome de uma liberdade de expressão
‘responsável’ e defensora de valores superiores tem exposto o mundo a situações
constrangedoras, ridículas e levado muitos homens e mulheres à prisão, tortura e morte.
Vejamos o caso da suspensão do diretor dinamarquês Lars Von Trier no Festival de
Cannes de 2013, em função de declarações feitas no Festival de 2011, quando afirmou
ser capaz de compreender (sem apoiar ou desculpar) Hitler. Desde então, o diretor foi
considerado persona non grata pelo Festival. “A falta de consistência desses critérios e
dessas sanções fica ainda mais evidente quando lembramos que nem Woody Allen, nem
Roman Polanski sofreram interdições, mesmo quando processados por abuso sexual a
menores de idade”269. A liberdade de expressão foi sancionada, a condenação por abusos
sexuais a menores não. Que valores superiores estavam em causa nas afirmações de Lars
Von Trier que academia de Cannes não encontrou nas acusações e condenações de
Woody Allen e Roman Polanski? Os limites à liberdade de expressão e o “’politicamente
correto’ parece funcionar, muitas vezes, como justificativa para afirmação de valores
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doutrinários e ideológicos de certos grupos no poder, quer de um país, quer de uma
associação ou de uma instituição”270.
Para Mick Hume é claro, “a liberdade de expressão não pode ser racionada como
um gesto de caridade destinado apenas aos casos mais merecedores. Um direito é um
direito, e não pode depender de responsabilidades incumbentes. As liberdades não
implicam condições”271. Reconhece contudo, que “a intolerância é sempre inimiga do
livre pensamento. Mas a tolerância e o direito à liberdade de expressão não implicam
carta-branca para tudo”272. O autor afirma que:
“a tolerância não é permitir que qualquer pessoa desate aos impropérios,
ofenda e insulte sem contestação, porque ‘toda a gente tem direito à sua
opinião’”. A verdadeira tolerância significa permitir que os outros
expressem opiniões, por muito desagradáveis que elas sejam, e depois
sermos, também nós, livres de lhes dizer o que pensamos delas”273.

O problema, para o jornalista e escritor britânico defensor da liberdade de expressão e do
direito a ofender é o de que o “que nos esquecemos acerca da liberdade de expressão é o
que é ‘expressão’. São só palavras (…). Por mais aguçadas ou afiadas que sejam, as
palavras não são facas (…). Por mais carregadas e velozes, as palavras não são armas de
fogo”274. O autor não concebe que existam pessoas presas por escreverem insultos no
Twitter, “como se tivesse dado uma tareia física em alguém” ou figuras públicas ou
políticos que "são obrigados a pedirem desculpara por ofenderem involuntariamente
alguém por palavras, como se tivessem involuntariamente iniciado uma guerra (coisa pela
qual nunca pediriam desculpa, claro está)”275. O próprio levanta questões que muitos se
colocam: “Mas será que toda a expressão deve ser efetivamente livre? Será realmente
possível traçar uma distinção clara entre palavras ofensivas e ofensivas criminais?”276 E
também responde e esclarece: “A resposta é sim, sendo que a liberdade de expressão
engloba todas as formas de expressão, das ideias às opiniões, passando por invetivas e
insultos, de piadas a algaraviadas gratuitas”277.
O que muitos confundem como sendo uma violação à liberdade de expressão,
como, por exemplo, as ameaças diretas à violência ou chantagem ou obscenidades como
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a pornografia infantil, que “nem a Primeira Emenda dos EUA protegeu este tipo de
utilização das palavras”278, na realidade não é de liberdade de expressão que se trata e,
obviamente não pode ser tolerada, nem aceite em nenhuma circunstância.
“Há uma grande diferença (…) entre expressar um ódio violento e geral
ao governo ou a grupos minoritários e incentivar, provocar ou organizar
deliberadamente atos específicos de violência contra instituições,
indivíduos ou grupos particulares. A primeira categoria é a expressão,
que deve ser tolerada, goste-se ou não (mas desafiada como bem
entendermos). A segunda não é liberdade de expressão e não temos de
a suportar”279.

O que os defensores da liberdade de expressão há muito procuram é “distinguir as
palavras das ações e anular exceções legais a esse princípio ou, pelo menos, defini-las tão
estritamente quanto possível” 280.
A liberdade de expressão, como já vimos, permite falar abertamente, inclusive
barbaridades e mentiras. Outra coisa bem diferente é se estamos dispostos a deixar ficar
impunes quem professa a mentira. E se não estamos, como deveremos agir perante quem
mente. O Holocausto nazi continua a ser comprovada e incontestavelmente o maior crime
contra a humanidade. “Mas quando é que negar o Holocausto se tornou o maior delito de
opinião da sociedade ocidental?”281. Desde que cerca de 20 países, a maioria Estadosmembros da União Europeia, o consideram como crime, sobretudo a partir da década de
1990, após a queda do Muro de Berlim e do Bloco Soviético. “Não há nada de bom a
dizer em defesa de quem nega a verdade do Holocausto e tenta apagar das páginas da
nossa história os campos de morte e as câmaras de gás”282, mas, quer “gostemos quer não,
tratar a negação do Holocausto como crime é, inequivocamente, um problema de
liberdade de expressão”283 e o mais preocupante é haver tanta gente que acredita “que a
melhor maneira de lidar com opiniões detestáveis é a via legal, e não a argumentação”284.
Atualmente, no mundo ocidental, em que se inclui Portugal, estudantes fecham a
cadeado as portas das universidades em protesto contra a realização de colóquios ou
debates na academia sobre temas que consideram incómodos. Académicos são expulsos
de universidades e academias por terem visões ou leituras contrárias às correntes
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dominantes. Escritores são hostilizados porque escrevem sobre temas ‘incómodos’.
Jornalistas são mortos, torturados, perseguidos ou condenados em tribunal por violarem
a honra, o bom-nome, a privacidade e difamarem políticos, magistrados ou grandes
figuras ligadas ao desporto ou ao mundo económico. Não porque se entenda muito bem
quais os limites da honra, do bom-nome ou da privacidade que está em causa, não que se
compreenda porque que razão se sentem difamados, se bem que muitos até se sentem
violentados quando um jornalista os acusa comprovadamente de uma ação criminosa pelo
exercício de um ato que desonrou e afetou o bom-nome do país, desfalcou um serviço ou
empresa pública ou violou um menor, mas tão só porque a lei lhe dá ainda esse poder de
criminalizar a liberdade de expressão e os seus mais fieis defensores e guardiães, os
jornalistas.
“Um dos aspetos que o TEDH refere como de particular importância, e
que nem por isso é devidamente valorado na jurisprudência portuguesa,
é distinção entre factos e opiniões: ‘Enquanto a existência de factos é
suscetível de ser demonstrada, a verdade das opiniões não é suscetível
de ser provada. A exigência da prova da verdade de uma opinião é
impossível de cumprir e infringe a própria liberdade de expressão’” 285.

E como diria um homem da justiça do Texas, nos Estados Unidos da América, “o rio da
justiça desagua na verdade”, e se ela, em alguns casos poderá não ser possível de ser
comprovada, então que pelo menos não deixemos morrer a linha de pensamento iniciada
com John Milton e retomada no século XIX por Jonh Stuart Mill. Considera-se que
“existe uma maior probabilidade de alcançar a verdade num contexto livre de debate de
ideias, do que num outro, em que as mesmas são unilateral e dogmaticamente
impostas”286.
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A Liberdade de Expressão, o Direito a Ofender e o Jornalismo

“Para ter real valor, a liberdade tem de significar o direito de dizer às pessoas aquilo que elas não querem
ouvir”.
George Orwell

Em regra, os jornalistas atuam ao abrigo do direito à liberdade de expressão, o que
implica o direito a ofender, e da liberdade de imprensa e dos meios da comunicação social.
Assim, a atividade jornalística, que prima pela investigação, pelo acesso às fontes de
informação, pela proteção da independência e do sigilo profissional, pelo rigor para
conduzir à verdade dos factos, não pode estar desassociada, privada ou restringida da
liberdade de expressão e criação dos jornalistas. Não explanando para já sobre questões
éticas e deontológicas que de qualquer forma não podem ser tidas como limitativas da
liberdade de expressão, o que se tem vindo a verificar nas sociedades democráticas, onde
Portugal se incluiu com atitudes cada vez mais reveladoras de uma censura a caminhar
para uma nova espécie de lápis azul da Era do Estado Novo, é que o jornalismo está
ferido. Por um lado, temos os constrangimentos do trabalho precário e o jornalista que
apenas pensa na sua subsistência e por isso cede e deixa-se inserir no processo de fabrico
noticioso imposto pelas empresas que têm interesses específicos (económicos, políticos
ou outros) quer sejam privadas ou públicas e pelos gostos revelados pelos leitores. Por
outro, existe todo um enquadramento legal opressivo que sucessivamente tem levado os
jornalistas a sentarem-se no banco dos réus e a serem condenados em casos que o que
está em causa não é nada mais do que questões relacionadas com a liberdade de expressão
e o direito a ofender nela subjacente.
“O massacre do Charlie Hebdo não foi causado por demasiada liberdade de
expressão. Sugerir isso é ceder aos assassinos”287. Sugerir que as condenações aos
jornalistas por difamação ou injúria são por terem excedido a liberdade de expressão é
ceder ao poder político e judicial. Ceder ao medo e à censura. “Sem dúvida, o direito à
liberdade de expressão tem servido, desde há séculos, todo o tipo de fins ofensivos. Mas
não podemos aceitar isso como desculpa para a limitar hoje em dia”288. O autor vai mais
longe e diz que “a importância da liberdade de expressão compensa o prejuízo, e a defesa
287
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da ‘liberdade de pensamento que detestamos’ é a única maneira segura de nos
protegermos a todos” 289.
O ataque ao Charlie Hebdo desenvolveu um movimento de solidariedade sem
precedentes no mundo. Todos se sentiam “Je Suis Charlie”. Mas, curiosamente, o
massacre apenas “reforçou o medo, as reticências e a confusão em torno da liberdade de
expressão no Ocidente contemporâneo. (…) Paris não produziu nenhuma campanha a
favor da liberdade de expressão”290. Contudo, como defende Mick Hume, “argumentar a
favor da liberdade de expressão e do direito a ofender (…) implica defender
incondicionalmente o direito de uma revista como o Charlie Hebdo a ofender quem lhe
apetecer, sem ‘mas’, quer gostemos quer não”291. No entanto, “a verdade é que não temos
de ser Charlie, ler o Charlie e rir como o Charlie para o defender”292. O autor reforça que
“a liberdade de expressão implica sempre, antes de mais, defender aquilo que certa vez o
Supremo Tribunal do EUA descreveu como «liberdade para as ideias que odiamos» ”293.
É notório que “o apoio à liberdade de expressão floresce nos momentos históricos
em que a humanidade avança e está cheia de confiança em si mesma; murcha em tempos
de medo e misantropia”294. É nestes momentos de desânimo que não há margem para
deixar vencer os contra - Voltaires, pois como prova a atualidade, quando os poderosos e
a justiça se sente ameaçada os jornalistas são silenciados, desde logo, com providências
cautelares para travar o desenrolar do seu trabalho, e já o foram também num passado
recente, até despedidos com o argumento de terem violado o segredo de justiça (não cabe
agora neste contexto explicar como e quem viola o segredo de justiça e como é feito o
trabalho de investigação de um jornalista). “O debate público atual beneficiaria em ouvir
alguns argumentos seriamente ofensivos… ou ofensivamente mais sérios”295. O autor
defende que mesmo que:
“Seria bom usar o direito a ofender de um modo mais relevante e não
apenas para desenhar cartoons picantes ou dizer piadas afiadas (embora
não haja nada de mal em fazer isso), mas também para formular
algumas perguntas mais importantes sobre muitas das verdades aceites
na nossa cultura atual, a começar pelo questionamento da ideia de que
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a liberdade de expressão é demasiado ofensiva para poder ter rédea
solta”296.

O direito a ofender é mais do que o que dizemos. É o direito de não aceitar,
questionar, desafiar, criticar, atacar e ridicularizar opiniões e crenças, conscientes que
alguém poderá retribuir da mesma forma. O direito a ofender é o coração da liberdade de
expressão, da liberdade de imprensa. Como questiona Mick Hume, “que sentido teriam,
afinal essas liberdades se só fôssemos livres de dizer o que as outras pessoas gostassem?”
“Tratar-se-ia sequer de um direito, se nos fosse sonegado no momento em que
escolhêssemos exercê-lo para dizer coisas que os outros consideram erradas?”297.
Certamente que não.
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CAPÍTULO III
ÉTICA E DEONTOLOGIA NO JORNALISMO
E NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

“Embora a liberdade editorial seja vista por alguns como uma forma de ‘censura privada ilimitada’, ela
deve ser vista como uma expressão do direito à liberdade da empresa de comunicação social”.
Jónatas Machado
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O jornalista e o Código Deontológico do Jornalistas

“O jornalista pertence a uma espécie de casta de párias, que é sempre estimada pela ‘sociedade’ em
termos de seu representante eticamente mais baixo. Daí as estranhas noções sobre o jornalista e seu
trabalho. Nem todos compreendem que a realização jornalística exige pelo menos tanto ‘gênio’ quanto a
realização erudita, especialmente devido à necessidade de produzir imediatamente, e de ‘encomenda’,
devido à necessidade de ser eficiente, na verdade, em condições de produção totalmente diferentes”.
Max Weber

Segundo o art. 1º, 1 do Estatuto do Jornalista298, são considerados jornalistas
aqueles que, como ocupação principal, permanente e remunerada, exercem com
capacidade editorial funções de pesquisa, recolha, seleção e tratamento de factos, notícias
ou opiniões, através de texto, imagem ou som, destinados a divulgação, com fins
informativos, pela imprensa, por agência noticiosa, pela rádio, pela televisão ou por
qualquer outro meio eletrónico de difusão. Sendo que o nº 3 considera ainda jornalistas
os cidadãos que, independentemente do exercício efetivo da profissão, tenham
desempenhado a atividade jornalística em regime de ocupação principal, permanente e
remunerada durante 10 anos seguidos ou 15 interpolados, desde que solicitem e
mantenham atualizado o respetivo título profissional. Deixa ainda claro o Estatuto, no nº
3 do mesmo artigo, que não constitui atividade jornalística o exercício das funções
referidas

quando

desempenhadas

ao

serviço

de

publicações

que

visem

predominantemente promover atividades, produtos, serviços ou entidades de natureza
comercial ou industrial.
“’Cães de guarda da sociedade’, ‘princípio da responsabilidade social’, imprensa
como o ‘Quarto Poder’. Todas essas expressões estão ligadas ao ideário romântico do
jornalismo. De acordo com essas conceções, o jornalista teria um status diferenciado das
demais profissões. Ele estaria, por princípio, comprometido com a sociedade – que lhe
delega o poder de fiscalizar as instituições em seu nome – e com os valores
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democráticos299. Mas, o jornalismo teve, inclusive, dificuldade em impor-se enquanto
profissão. Entendia-se, que o jornalismo,
“até pela tradição ainda recente do jornalismo associado à criação
literária, que esta atividade se dava mal com lógicas coletivas, havendo
muito quem preferisse enfatizar a irredutível liberdade individual do
jornalista, quer por insistir em encará-lo como um artista, um criador,
quer por defender o caráter necessariamente aberto de uma profissão
associada a outra irredutível e universalidade liberdade – a liberdade de
expressão”300.

Contudo, “as exigências do jornalismo industrial obrigaram a uma separação das funções
de administração e de redação”301. E, assim, “o jornalismo literário e político, muito
ligado à figura do jornalista – simultaneamente editor e proprietário do jornal –, dá lugar
a uma redação onde editores nomeiam os redatores”302 e mais, “esperam que eles
trabalhem no interesse de uma empresa privada lucrativa e que se conformem com este
imperativo”303.
“O processo de profissionalização do jornalismo é assim marcado pela
demarcação do campo do trabalho permanente dos redatores face ao
campo literário e político dos seus colunistas que, cada veze mais,
passam a ocupar um lugar de segunda linha no processo produtivo dos
jornais”304.

Sendo que “esta autonomização é um elemento decisivo do processo de
profissionalização do jornalismo, no que diz respeito ao desenvolvimento de hierarquias
e estruturas de poder (…), de procedimentos e técnicas inerentes à profissão e de áreas de
especialização da informação”305. Carlos Camponez argumenta que se está “perante uma
profissão que assenta numa ambiguidade estrutural”306, a cujos códigos deontológicos
procuraram, de alguma forma, dar resposta.
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Não sendo o jornalismo uma profissão fechada, o certo é que como defende Guy
Bohère, também não a exerce quem quer. Pois “o jornalista não é apenas uma pessoa que
ganha a vida; geralmente é também uma pessoa que tem opiniões ou convicções que
utiliza no seu trabalho”307 e “o apego que qualquer pessoa tem pelas suas convicções e
respeito que cada um deve às ideias dos outros conferem aos jornalistas uma nobreza
indiscutível, ao mesmo tempo que o expõem a riscos reais”308. Daí que também, “mais
do que as crises económicas, as crises que estalam no domínio das ideias atingem
cruelmente o jornalista no seu ganha-pão”309. Para Carlos Camponez, “o que a profissão
ganha em termos de permeabilidade e maior capacidade de resposta às mudanças, perde
em termos de consolidação e homogeneização da cultura, das práticas e dos saberes
profissionais”310. No entanto, Joaquim Fidalgo defende que “os jornalistas foram, ao
longo do tempo, declinando de modo próprio os grandes ‘traços’ mais tipicamente
associados às profissões e ao modelo do profissionalismo”311. E, assim, se organizaram
em associações,
“lugares de ajuda mútua, de socialização profissional, de construção de
uma consciência coletiva, e também de definição das fronteiras de um
segmento de trabalho ‘fechado’ ou ‘protegido’, submetido à jurisdição
e ao controlo dos pares (tanto nas restrições ao acesso como na
regulamentação interna da atividade) em regime de tendencial
monopólio”.312

Também uma outra característica passa pela “reivindicação da existência (e domínio de)
um corpo próprio de saber e de conhecimento especializados, quer do plano teórico, quer
ao nível prático, adquiridos e aprofundados num esquema de formação, também ele de
contornos específicos”.313 O autor fala ainda da “afirmação da relevância do autêntico
serviço público prestado à comunidade, a partir da garantia de prestação desse serviço em
moldes altruístas, com a sua proclamada responsabilidade social sobreposta a quaisquer
outros interesses ou lealdades particulares”314. E, por fim, aponta
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“o compromisso de uma inalienável exigência ética, traduzida na
adoção de normas deontológicas, cujo cumprimento seria garantido
pelo grupo numa base de autorregulação que não excluísse, contudo, a
necessidade de prestação de contas (accountability) à comunidade em
nome de quem, e para quem, alegadamente se trabalha” 315.

Atualmente em Portugal, para exercer a profissão de jornalista é, então, necessário
ser portador de Carteira Profissional de Jornalista a ser emitida e renovada pela Comissão
da Carteira profissional de Jornalista conforme o art. 4º da Lei 1/ 99. E nos termos do art.
5º, “a profissão de jornalista inicia-se com um estágio obrigatório, a concluir com
aproveitamento, com a duração de 12 meses, em caso de licenciatura na área da
comunicação social ou de habilitação com curso equivalente, ou de 18 meses nos restantes
casos”. Além disso “a profissão de jornalista submete-se a um regime de
incompatibilidades, procurando afastar o modelo norte-americano de autonomia
contratual e da propriedade, bem com transformar a relação do jornalista com o
proprietário do órgão de comunicação social numa relação estritamente laboral ou de
prestação de serviços”316. Isto porque, nos termos dos arts. 6º, al. e) e 13º do Estatuto de
Jornalista (Lei 1/99), os jornalistas gozam do direito de participação na orientação
editorial do órgão de comunicação social para o qual trabalham, salvo quando tiverem
natureza doutrinária ou confessional, bem como a pronunciar-se sobre os aspetos que
digam respeito à sua atividade profissional, não podendo ser objeto de sanções
disciplinares pelo exercício desses direitos. Além disso, nos órgãos de comunicação
social com mais de cinco jornalistas, estes têm direito de eleger um conselho de redação,
por escrutínio secreto e segundo o regulamento por eles aprovado, sendo que as
competências do conselho de redação são exercidas pelo conjunto dos jornalistas
existentes no órgão de comunicação social, quando em número inferir a cinco.317
Os jornalistas têm um Estatuto318 que os rege, mas sobretudo têm um Código
Deontológico que os orienta. Um Código de ética e deontologia que, inclusive, sofreu
alterações nos finais de 2017 para se ajustar às novas exigências da profissão. E se esta é
uma profissão, uma missão onde se fala sobretudo de direitos e liberdades, os deveres dos
jornalistas também são uma realidade de que estes profissionais têm de ter consciência.
Em causa está a sua credibilidade perante a opinião pública, o respeito pelos seus leitores
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e pelas suas fontes de informação. E em nenhum momento se poderá falar em restrições
ou limitações à sua liberdade se um jornalista seguir o código deontológico, pois o que
ele representa não é de todo incompatível com o seu livre direito à criação e liberdade de
expressão.
Código Deontológico dos Jornalistas
1. O jornalista deve relatar os factos com rigor e exatidão e interpretá-los com
honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com
interesses atendíveis no caso. A distinção entre notícia e opinião deve ficar bem
clara aos olhos do público.
2. O jornalista deve combater a censura e o sensacionalismo e considerar a
acusação sem provas e o plágio como graves faltas profissionais.
3. O jornalista deve lutar contra as restrições no acesso às fontes de informação
e as tentativas de limitar a liberdade de expressão e o direito de informar. É
obrigação do jornalista divulgar as ofensas a estes direitos.
4. O jornalista deve utilizar meios leais para obter informações, imagens ou
documentos e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A
identificação como jornalista é a regra e outros processos só podem justificar-se
por razões de incontestável interesse público e depois de verificada a
impossibilidade de obtenção de informação relevante pelos processos normais.
5. O jornalista deve assumir a responsabilidade por todos os seus trabalhos e atos
profissionais, assim como promover a pronta retificação das informações que se
revelem inexatas ou falsas.
6. O jornalista deve recusar as práticas jornalísticas que violentem a sua
consciência.
7. O jornalista deve usar como critério fundamental a identificação das fontes. O
jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de
informação, nem desrespeitar os compromissos assumidos, exceto se o usarem
para canalizar informações falsas. As opiniões devem ser sempre atribuídas.
8. O jornalista deve salvaguardar a presunção de inocência dos arguidos até a
sentença transitar em julgado. O jornalista não deve identificar, direta ou
indiretamente, as vítimas de crimes sexuais. O jornalista não deve identificar,
direta ou indiretamente, menores, sejam fontes, sejam testemunhas de factos
noticiosos, sejam vítimas ou autores de atos que a lei qualifica como crime. O
jornalista deve proibir-se de humilhar as pessoas ou perturbar a sua dor.”
9. O jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das pessoas em função
da ascendência, cor, etnia, língua, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, idade,
sexo, género ou orientação sexual.
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10. O jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos exceto quando estiver
em causa o interesse público ou a conduta do indivíduo contradiga,
manifestamente, valores e princípios que publicamente defende. O jornalista
obriga-se, antes de recolher declarações e imagens, a atender às condições de
serenidade, liberdade, dignidade e responsabilidade das pessoas envolvidas.
11. O jornalista deve recusar funções, tarefas e benefícios suscetíveis de
comprometer o seu estatuto de independência e a sua integridade profissional. O
jornalista não deve valer-se da sua condição profissional para noticiar assuntos
em que tenha interesse319.

Ora, como concluiu Carlos Camponez, tudo o que podemos dizer é que perante
este Código “a importância atribuída à dimensão ética dos jornalistas parece ser um aspeto
que faz parte da consciência dos próprios profissionais”320. Tendo por base um estudo
norte-americano que o autor analisa, vem dizer que “o jornalismo é mais do que o domínio
de técnicas editoriais, independentemente deste aspeto nem sempre ser muito reconhecido
pelo público em geral. A dimensão ética dos jornalistas é particularmente notada nos
profissionais das áreas de investigação e reportagem”321. Sendo que Carlos Camponez
defende ainda que “a importância da dimensão moral do jornalismo é corroborada
também pela História, onde o próprio processo de profissionalização andou sempre a par
das exigências de moralização”322. E cada grupo de jornalistas por vezes dentro do seu
próprio órgão de comunicação social vai ainda ajustado mais as suas regras de conduta
que o regem na profissão. É o caso do jornal Expresso que ainda recentemente procedeu
a alterações ao seu Código de Conduta com “vista à sua adaptação também às redes
sociais323”.
Um título profissional, um estatuto e um código ético e deontológico. O jornalista
envolto num conjunto de deveres que o levam ao exercício pleno dos seus direitos.
Direitos, contudo, nem sempre bem acolhidos quando os seus relatos, críticas ou opiniões
ferem suscetibilidades. Muitos, nomeadamente figuras públicas onde se destacam
sobretudo políticos, refugiam-se no que consideram ser um ataque à sua honra, ao seu
bom nome, à sua imagem e recorrem aos tribunais para verem reconhecidas as suas
denúncias por o que consideram ser crimes de difamação e injúria por violação, por parte
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de jornalistas e outros profissionais da comunicação social, do direito à liberdade de
expressão e de imprensa. E os números mostram que, no geral, nos tribunais portugueses
têm sido bem-sucedidos.
A regulação da Comunicação Social

“Nem o laisser-faire de um Estado vigilante, nem o autoritarismo da planificação generalizada de um
Estado intervencionista são apropriadas para as necessidades operacionais de uma sociedade moderna
altamente diferenciada”
Ulrich Beck

Como destacam Jónatas Machado e Iolanda Rodrigues de Brito, “a liberdade de
expressão foi, desde início da sua defesa teórica e consagração constitucional, entendida
como um direito negativo, concebido como para defesa contra interferências censórias do
poder político e eclesiástico”324. Assim, “considerava-se que o Estado devia proteger uma
circunferência de autonomia individual, abstendo-se de regular os conteúdos expressivos
e as formas e instrumentos de comunicação”325. Contudo, depois de amplas discussões
doutrinais e jurisprudenciais e tendo em conta que “a súbita diminuição das barreiras à
comunicação em massa veio criar novos riscos, do ponto de vista dos direitos de
expressão, informação, personalidade e propriedade intelectual, da moral pública, da
proteção da juventude e da segurança nacional”326, surgiram novas justificações para a
regulação da comunicação social por parte de Estado. Fundamentos que se vieram juntar,
nomeadamente, ao facto de se ter alegado que “o espectro radioelétrico era um bem
escasso, insuscetível de apropriação por todos os interessados na sua utilização, que devia
por isso integrar o domínio público”327. E também porque se foi alertando para “o risco
técnico de interferências e a necessidade de regular com imparcialidade e transparência a
distribuição, alocação e utilização das várias frequências”328 e sustentando que “a rádio e
a televisão tinham um poder comunicativo e intrusivo na vida dos indivíduos e das
famílias incomparável ao da imprensa”329. Surgiu, então, o “’Estado regulador’ entendido
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como o poder que se abstém da prestação direta de serviços de interesse económico e
social geral sem deixar de determinar, regular e supervisionar o cumprimento, pelos
prestadores privados, de determinadas exigências constitucionais de universalidade,
igualdade, acessibilidade, transparência e solidariedade”330.
Assim, a comunicação social portuguesa é objeto de regulação específica que se
encontra a cargo e sob a supervisão de autoridades reguladoras nacionais. Desde logo,
surge a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) que conjuntamente com
a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) são consideradas as mais
importantes no meio. Existem ainda a Autoridade da Concorrência (AC) e o Gabinete
para os Meios de Comunicação Social (GMCS), com menos expressão.
No que respeita à ERC, criada pela Lei 53/2005, de 8 de Novembro, esta
estabelece no âmago da sua constituição que lhe compete garantir o direito à liberdade de
informação e liberdade de imprensa, pluralismo e diversidade, exigência e rigor
jornalísticos, salvaguarda dos direitos de personalidade, proteção de públicos sensíveis
(tais como menores), literacia mediática, proteção dos consumidores, licenciamento e
autorizações, fiscalização de quotas de música portuguesa e da produção audiovisual,
variação do volume de som nos intervalos de publicidade, serviço público de media,
registo de órgão de comunicação social, não centralização da propriedade dos media,
transparência dos media, independência perante os poderes públicos e económico, direito
de resposta, de retificação e de réplica política, sondagens, promover a corregulação e
autorregulação e dar pareceres sobre legislação setorial. A ERC goza de autonomia
administrativa e financeira e de património próprio e “exerce os necessários poderes de
regulação e de supervisão, com independência em relação ao poder político, embora
impenda sobre si o dever de manter a Assembleia da República informada sobre as suas
deliberações e atividades”331. Equipara-se ainda ao Estado no que respeita à determinação
de infrações e aplicação de coimas e sanções.
A ERC tem também competência para arbitrar e resolver litígios que surjam no
âmbito de conflitos de interesses relacionados com a cobertura e transmissão de
acontecimentos qualificados como de interesse generalizado do público que sejam objeto
de direitos exclusivos e as situações de desacordo sobre o direito de acesso a locais
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públicos, nos termos do art. 24º, 3, t) da Lei 55/2005. Neste contexto há que referir que
“a resolução de conflitos assume uma natureza vinculativa, patente, nomeadamente, na
circunstância de constituir contraordenação a recusa de acatamento ou o cumprimento
deficiente, com o intuito de impedir os efeitos por ela visados, de decisão que ordene a
publicação ou transmissão de resposta, de retificação, de direito de antena ou de réplica
política”332. Ora, muitos têm sido os debates em torno destas questões. Por um lado,
sobretudo ao nível político e em épocas de campanhas eleitorais, candidatos e partidos
políticos reivindicam junto da ERC a falta de igualdade de tratamento por parte dos
órgãos de comunicação social. Por outro, diretores dos diferentes órgãos de comunicação
social, com maior destaque para as televisões e rádios, vêm falar de uma ingerência nos
seus critérios editoriais.
Anselmo Crespo diz que “já se fizeram e refizeram as leis, mas não há lei que
evite que em cada eleição, se continuem a amontoar nas secretárias dos diretores dos
órgãos de comunicação social as queixas dos partidos políticos”333. Realça que umas são
vindas da ERC, outras da Comissão nacional de Eleições e outras dos próprios partidos.
“Todos têm razão de queixa. Uns porque ‘aparecem’ menos dois minutos. Outros porque
não tiveram cobertura jornalística numa determinada ação de campanha. Outros ainda
porque não gostaram do ‘tom’ do jornalista”334. O subdiretor da TSF relata o ato de
Santana Lopes que diz ser “no mínimo insólito, o líder da Aliança decidir arregimentar
umas dezenas de militantes e ‘invadir’ a Entidade Reguladora da Comunicação Social
para se queixar da cobertura – ou falta dela – que o seu partido tem tido nos media”335. E
a propósito defende que “mesmo que a TSF tivesse um repórter para enviar à ERC para
cobrir a ‘invasão’ do Aliança, enviaria? Provavelmente não”336. E questiona. “se não há
jornalistas suficientes para cobrir diariamente os partidos com representação parlamentar,
porque devemos nós cobrir um ‘número de circo’ político, montado como isco para atrair
atenção mediática?”337. Depois argumenta: “Aos órgãos de comunicação social exigemse critérios editoriais claros, coerentes e justos. Discutíveis? Sempre. Mas no dia em que
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os órgãos de comunicação social abdicarem deste princípio, é a liberdade de imprensa –
logo, a democracia – que fica em causa”338.
É verdade que é à ERC quem compete regular e fiscalizar no âmbito das suas
competências os órgãos de comunicação social. Mas é destes a competência da definição
dos seus critérios editoriais e a procura de interferência de um qualquer cidadão,
nomeadamente políticos, no âmbito das decisões que são da exclusiva responsabilidade
das direções dos jornais, rádios e televisões, mais não são do que atropelos à liberdade de
imprensa e por extensão ao direito à liberdade de expressão dos jornalistas e dos
profissionais da comunicação social.
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CAPÍTULO IV
O SISTEMA JURÍDICO PORTUGUÊS E O TEDH

“Se quisermos preservar uma sociedade livre, é essencial que reconheçamos que o facto de um
determinado objetivo ser desejável não constitui justificação suficiente para se usar de coerção”.
F. A. Hayek
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A hierarquia dos tribunais nacionais

“Nos átrios de Justiça, a justiça só existe nos átrios”.
Lenny Bruce

Resumidamente, os tribunais portugueses estão divididos por tribunais de
primeira instância e de segunda instância, sendo o Supremo Tribunal de Justiça o órgão
superior da hierarquia dos tribunais judiciais. Existe depois o Tribunal Constitucional,
sobretudo como garante da Constituição, do regime constitucional da autonomia regional
e da legalidade.
No que respeita aos tribunais de primeira instância é neles que os cidadãos devem
dar entrada com os seus pedidos de resolução de conflitos. É aqui que se inicia um
processo em tribunal. O tribunal responsável pela primeira instância é, em regra,
o tribunal da comarca que corresponde à área geográfica sob a jurisdição de um tribunal.
Contudo, também podem ser de primeira instância os tribunais de competência territorial
alargada, que abrangem mais do que uma comarca. Atualmente são 23 os tribunais de
comarca que se desdobram em juízos que podem ser de competência genérica,
especializada e de proximidade. Os juízos de competência especializada englobam o
Central cível, Local cível, Central criminal, Local criminal, Local de pequena
criminalidade, Instrução criminal, Família e menores, Trabalho, Comércio e de Execução.
Temos ainda os tribunais de competência especializada e competência territorial alargada
onde encontramos o tribunal da propriedade intelectual, o tribunal da concorrência,
regulação e supervisão, o tribunal marítimo, o tribunal de execução de penas e o tribunal
central de instrução criminal. Estes tribunais de competência especializada
têm competência territorial alargada, ou seja jurisdição mais vasta que a comarca onde
estão sediados, e apenas julgam processos de determinadas matérias, independentemente
da forma de processo aplicável.
Já os tribunais judiciais de segunda instância, normalmente identificados como
tribunais da Relação, funcionam, sobretudo, como tribunais de recurso. As impugnações
das decisões dos tribunais de primeira instância são interpostas para o tribunal que está
hierarquicamente subordinado aquele de que se recorre. Os tribunais da Relação contam
com secções de matéria cível, matéria penal e laboral. Além destas, podem ser criadas
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secções relacionadas com matéria de família e menores, comércio, propriedade intelectual
e de concorrência, regulação e supervisão.
Quanto ao Supremo Tribunal de Justiça, este é o órgão superior da hierarquia dos
tribunais judiciais, sem prejuízo da competência própria do Tribunal Constitucional. Este
é o último tribunal onde se pode apresentar um recurso da decisão de um tribunal judicial,
é aqui que o cidadão acede para recorrer de uma decisão de um tribunal da Relação. O
Supremo Tribunal de Justiça tem competência em todo o território nacional e conta com
secções de matéria cível, matéria penal e matéria social.
De referir ainda o Ministério Público, um órgão judicial que está presente em todos
os tribunais. Representa o Estado, defende os interesses que a lei determinar,
nomeadamente os interesses dos cidadãos, participa na execução da política criminal
definida pelos órgãos de soberania, exerce a ação penal orientada pelo princípio da
legalidade e defende a legalidade democrática, nos termos da Constituição, do respetivo
estatuto e da lei. O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia em relação
aos demais órgãos do poder central, regional e local. A Procuradoria-Geral da República
é o órgão superior do Ministério Público e é presidida pelo Procurador-Geral da
República.
“Todos os tribunais, seja qual for a ordem em que se integram, são órgãos da
justiça constitucional, incumbindo-lhes ‘assegurar a defesa dos direitos e interesses
legalmente protegidos’ e sendo-lhes vedado, nos feitos submetidos ao seu julgamento,
‘aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela
consignados’ (artigos 202º, 2 e 204º da Lei Fundamental”339. Isto significa que qualquer
tribunal nacional tem “acesso direto à Constituição, devendo recusar a aplicação de
normas que reputem inconstitucionalidades”340. Pelo que, “das decisões proferidas pelos
tribunais em geral cabe recurso para o Tribunal Constitucional, sempre que recusem a
aplicação de uma norma jurídica, com fundamento na sua inconstitucionalidade,
apliquem uma norma, não obstante a suscitação da sua inconstitucionalidade por uma das
partes, ‘durante o processo’, ou apliquem uma norma jurídica anteriormente julgada
inconstitucional pela Comissão Constitucional ou pelo Tribunal Constitucional”341. E, “as
decisões de provimento dos recursos de constitucionalidade proferidas pelo Tribunal
Constitucional são, assim, vinculativas para os tribunais de onde provieram os autos. O
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mesmo se diga para as decisões do Tribunal Constitucional que declaram, com força
obrigatória geral, a inconstitucionalidade de normas jurídicas”342. O TC, em relação ao
direito da União Europeia tem, “conforme resulta da parte final do art. 8, nº 4 da
Constituição, uma missão de garante do ‘núcleo essencial’, ‘núcleo duro’, ‘núcleo
infungível’ ou ‘núcleo identitário’ da Constituição portuguesa”343.
O Tribunal Constitucional desempenha ainda um importante papel no seu
relacionamento com os tribunais supranacionais, nomeadamente com o TEDH e o
Tribunal de Justiça da União Europeia. Desde logo, como realça Fernando Alves Correia,
porque o TC profere decisões sobre matérias ligadas aos direitos fundamentais e que estas
podem também ser objeto de apreciação pelo TEDH, uma vez que a fonte (CEDH) em
que este tribunal alicerça a sua competência vigora na ordem jurídica interna do país.
Assim, “de harmonia com o art. 34º da Convenção Europeia, os cidadãos portugueses têm
o direito de apresentação de queixa ao TEDH, depois de esgotas as vias de recurso
internas (art. 35º), sempre que se considerarem vítimas de uma violação dos direitos
humanos, tal como são garantidos por aquela Convenção, pelo Estado português – o qual
se submeteu à jurisdição daquele Tribunal, ao ratificar a mencionada Convenção e os seus
Protocolos”344.
No seguimento de uma queixa, o TEDH “pode declarar a existência de uma
violação de direitos humanos e proferir uma sentença vinculativa para o Estado português
– tal como para todos os Estados-Membros do Conselho da Europa -, a qual, nos termos
do art. 41º da Convenção, atribuirá ao cidadão lesado uma reparação razoável, se
necessário, e se o direito interno do Estado português não permitir senão imperfeitamente
obviar às consequências de uma tal violação”345. Fernando Alves Correia destaca que a
jurisprudência do TEDH “tem enriquecido e vivificado a Convenção, dando plena
eficácia aos direitos proclamados por ela”346 e que tem incidido “sobre vários direitos
fundamentais”347, entre eles a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão. No
entanto, vinca que têm sido raros os casos em que o TC e o TEDH “’divergiram’” e aponta
o caso concreto, já supra mencionado, que envolve o Acórdão do TC 113 / 97 no qual foi
negado provimento ao recurso de Vicente Jorge Silva que tinha sido condenado pelo
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crime de difamação, na modalidade de dolo eventual, praticado contra Silva Resende. E
que, como já foi referido, o TEDH viria a condenar o Estado português por violação do
art. 10º da CEDH. Condenação que aliás não se apresenta como um episódio isolado, uma
vez que Portugal tem vindo a ser sucessivamente condenado por queixas semelhantes.

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

“A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar.”
Martin Luther King

Há que ter em conta, contudo, que o TEDH, não é “uma instância de recurso nem
cuida da correta ou incorreta aplicação das leis nacionais, pelo que não se substitui aos
tribunais nacionais”348. Assim, a sua função e poder é então o de “verificar se as decisões
nacionais respeitam os direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos
Humanos e, em caso negativo, declarar a existência da sua violação e condenar o Estado
a reparar essa situação, nomeadamente através de uma compensação”349.
O TEDH foi criado em 1959 para assegurar o que os Estados contratantes da
CEDH a respeitam e defendem. Tem sede em Estrasburgo, na França e composto por um
número de juízes igual ao dos Estados Partes na CEDH que é atualmente 47. Desde 1998
que configura o único sistema internacional de proteção dos direitos humanos de natureza
exclusivamente jurisdicional, garantindo o acesso direto de todos os indivíduos a um
tribunal internacional permanente para apresentar queixas por alegada violação dos
direitos previstos num tratado (a CEDH) e apreciando e decidindo todos os casos à luz de
critérios estritamente jurídicos. O TEDH pode, ainda apreciar queixas interestaduais, bem
como emitir pareceres consultivos. A sua jurisdição abrange 800 milhões de europeus nos
47 países da sua jurisdição.
No que respeita à liberdade de expressão, nos casos que lhe são submetidos o
TEDH “parte do princípio de que quais quer restrições à liberdade de expressão devem
ser sempre exceções e não a regra e, por isso mesmo, devem ser devidamente
fundamentadas para poderem ser consideradas compatíveis com a CEDH”350 (art. 10º).
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Casos e factos

“Se tivesse de decidir se devíamos ter um governo sem jornais ou jornais sem governo, eu não
vacilaria um instante em preferir o último”.
Thomas Jefferson

Como defende José Manuel Fernandes, “tudo na atividade jornalística implica
fazer escolhas”351. E, é claro que as escolhas e avaliações dos jornalistas vão ter
implicações na vida dos indivíduos quer estes sejam leitores ou visados nos conteúdos
pelas notícias, reportagens, entrevistas, comentários, artigos de opinião ou imagens.
“Numa sociedade aberta e plural, estas escolhas não levantam, por regra, qualquer
problema substantivo desde que a liberdade esteja assegurada”352. No entanto, como
também nos alerta o autor, “a objetividade é um mito no jornalismo (…) e frases como
‘os factos são sagrados e as opiniões são livres’ podem ser frequentemente
enganadoras”353. E, ‘isso é válido para o trabalho jornalístico, da mesma forma que é
válido para o trabalho dos historiadores e dos sociólogos”354. O que nos mostram “são
aproximações à realidade, uma seleção de elementos que, de acordo com a perspetiva de
quem relata ou quem estuda, são os que melhor refletem o que de importante e
significativo há a reter de determinado evento ou de determinada situação”355. E
recorrendo à ironia do escritor José Bergamín que dizia que “se tivesse nascido objeto,
seria objetivo; como nasci sujeito, sou subjetivo”356, José Manuel Fernandes ressalva que
“no jornalismo, como noutras profissões, a objetividade é uma utopia, pois nenhum
jornalista, mesmo quando redige o que deve ser apenas uma informação seca e direta, não
deixa de ser uma pessoa, um ser humano o mais completo possível, com o seu olhar único
sobre aquilo que descreve”357.
Além da questão da objetividade, também muitas vezes confundida com a verdade
dos factos que poderá ser olhada numa outra perspetiva, temos depois a liberdade de
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expressão e de criação dos jornalistas. Fatores que têm dado origem a grandes debates e
controvérsias e levado jornalistas a sentarem-se nos bancos dos réus dos tribunais
portugueses em anos de democracia.
“Durante séculos, prevaleceu no nosso país o entendimento de que a
Igreja e o Estado sabiam e podiam definir a verdade, uma verdade
oficial a que todos os cidadãos estavam obrigados a aderir de corpo e
alma sem possibilidade de expressarem uma crítica ou uma mera
opinião discordante, sob pena de incorrer na prática de graves
crimes”358.

Ao que parece ainda se verificam resquícios dessa realidade nos dias de hoje. Francisco
Teixeira da Mota defende que “a liberdade de expressão em Portugal tem sido uma
liberdade maltratada e desconsiderada tanto pelo poder político como pelos próprios
cidadãos e a sua história pode ser vista, em grande parte, como a sucessão dos diversos
regimes censórios que foram sendo estabelecidos ao longo dos séculos para defesa das
sucessivas verdades oficiais”359. Para o autor o 25 de Abril de 1974 veio restaurar a
liberdade de expressão e de imprensa pois “os seus limites deixaram de ser decididos
administrativa e politicamente”360. Contudo, passaram a ser “definidos pelos tribunais em
obediência à lei”361. E, “como é sabido a lei tem sempre, no mínimo duas interpretações
possíveis”362.
No que respeita à liberdade de expressão, ao que ela representa, sobretudo no
universo do trabalho dos jornalistas e de outros profissionais da comunicação social, das
implicações que tem também no âmbito da própria liberdade de imprensa e como são
ponderadas as restrições e limites que resultam da lei, vimos encontrar na jurisprudência
portuguesa aquilo o que podemos designar por duas correntes: uma mais “’conservadora’
ou tradicionalista’ que de uma forma ou de outra, sobrepõe o valor da honra e do bomnome ao valor da liberdade de expressão e do direito à informação”363 e, outra, mais
“’liberal’ ou ‘moderna’, em que a liberdade de expressão tem um valor primordial,
nomeadamente quando está em causa a liberdade de opinião”364.
Defende Francisco Teixeira da Mota que a corrente mais ‘conservadora’
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“traduz uma compreensão autoritária e redutora da liberdade de
expressão, se abriga, verbalmente, atrás da defesa de uma informação
‘responsável’ e ‘rigorosa’, sublinhando evidências como a de que não
há direitos absolutos e que a liberdade de expressão deve terminar onde
começa o direito à honra e ao bom-nome. Defende, naturalmente,
castigos severos para os jornalistas e para os órgãos de comunicação
social, nomeadamente através de pesadas indemnizações que possam
atemorizar os jornalistas e as empresas”365.

E os casos estão aí, primeiro nos tribunais portugueses, depois acabam por chegar ao
TEDH. Condenações por quem “ tende a penalizar as notícias incómodas e quem põe em
causa o statu quo, rejeita a crítica mordaz e contundente e condena o chamado
‘sensacionalismo’ (…) e considera os cidadãos portugueses meros recetores passivos e
pouco esclarecidos”366.
Curiosamente, por vezes, pouco esclarecidos parecem estar os próprios jornalistas
sobre o que representa a liberdade de expressão. No caso Urbino Rodrigues c. Portugal,
resultante da queixa nº 75088/01 que viria a ser discutida no TEDH, o jornalista Urbino
Rodrigues, então diretor do jornal regional A Voz do Nordeste, foi condenado nos
tribunais nacionais pelo crime de difamação367 depois o diretor-adjunto do Mensageiro
de Bragança ter apresentado queixa por sentir que o colega de profissão tinha
ultrapassado o seu direito à liberdade de expressão. Assim,
“por decisão de 20 de outubro de 2000, o Tribunal de Bragança
considerou o requerente culpado da prática do crime de difamação,
condenando-o no pagamento de uma multa de 180.000 escudos
portugueses (PTE) ou, alternativamente, a 120 dias de prisão, bem
como na quantia de 200.000 PTE a I.P. a título de indemnização e
finalmente no pagamento das custas judiciais.
O tribunal considerou que duas expressões utilizadas eram
objetivamente difamatórias. Quanto à primeira, em que o requerente se
referia a métodos «típicos dos mafiosos», era inegável, para o tribunal,
que o requerente visava I.P. Quanto à segunda, em que o requerente
afirmava que I.P. «omi(tia) deliberadamente» alguns factos, o tribunal
considerou que se tratava de uma ofensa à reputação profissional de I.P.
enquanto jornalista”368.
365

FRANCISCO TEIXEIRA DA MOTA, A Liberdade de Expressão…, ob. cit. p. 14.
FRANCISCO TEIXEIRA DA MOTA, A Liberdade de Expressão…, ob. cit. p. 14.
367
Art. 180º do Código Penal
368
ACÓRDÃO URBINO RODRIGUES c. PORTUGAL, Queixa nº 75088/01, de 29 de fevereiro de 2006. In:
Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem: Casos Nacionais, Centro de Estudos
Judiciários, 2013, pp. 393-406.
366

101

Segundo o Acórdão do TEDH, o tribunal averiguou se Urbino Rodrigues podia passar
pelo exercício do direito à liberdade de expressão. Contudo, “depois de ter lembrado que
o artigo 10º da Convenção previa no seu nº 2 restrições a esse direito, em particular em
matéria de proteção da reputação e dos direitos de outrem, o tribunal considerou que o
artigo em causa não respeitava ao exercício de uma «função pública de formação
democrática e pluralista da opinião pública». De facto tratava-se, tão só, de uma resposta
pessoal ao texto do queixoso, que era, o tribunal admitia-o, já incisivo e provocador.
Todavia, o estilo do queixoso não justificava tal resposta do requerente”369.
A troca de pontos de vista e de opiniões dos jornalistas sobre a tomada de posse
do Presidente da Secção de Bragança do Partido Socialista como Coordenador da Ação
Educativa do distrito de Bragança chegou ao Tribunal da Relação do Porto que por
acórdão de 28 de março de 2001 negou provimento ao recurso de Urbino Rodrigues e
confirmou

a

decisão

do

Tribunal

de

Bragança.

Perante

esta

decisão

Urbino Rodrigues apresenta então a queixa contra o Estado português junto do TEDH
alegando violação do art. 10º da Convenção e por considerar a condenação que lhe foi
imposta uma clara “ingerência no seu direito à liberdade de expressão”370 e que “o artigo
que esteve na origem da sua condenação penal era de facto uma resposta a outro artigo
de um outro jornalista, mas o requerente alega que era necessário defender-se das
acusações de que era alvo. O requerente lembra ainda as expressões utilizadas pelo
queixoso no seu artigo quando este o acusou de mentir «descaradamente» ou que o jornal
que o requerente é diretor devia ser lido «com muita reserva»”371.
Pelo lado do Governo, este justifica a condenação alegando o seguinte:
“a queixa escapa ao âmbito de aplicação do artigo 10º da Convenção,
na medida em que não estava em causa mais nenhuma questão relativa
ao interesse geral na publicação do artigo litigioso. Este artigo limitavase a responder ao artigo do queixoso e não tinha mais nenhuma relação
com os factos que deram origem à polémica relativa à eventual
nomeação do F. C. para o cargo em causa no Ministério da Educação.
A sanção imposta ao requerente não poderia pois ser qualificada de
ingerência à sua liberdade de expressão, por conseguinte o artigo 10º
não se aplica.
Porém, admitindo que existia ingerência, o Governo sustenta que tal era
necessário numa sociedade democrática, nos termos do nº 2 do artigo
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10º. A esse respeito, o Governo refere em primeiro lugar que a
condenação

do

requerente

visava

um

objetivo

legítimo,

designadamente a proteção dos direitos de outrem. Tratando-se da
proporcionalidade da ingerência, o Governo sublinha que o nível de
crítica aceitável era, no caso em apreço, tanto mais estrito que o
queixoso não preenchia qualquer função pública, sendo um simples
particular. Ora, as expressões ofensivas eram, tal como foi sublinhado
pelas jurisdições internas, após uma análise que teve em conta – o
Governo insiste – o artigo 10º da Convenção e a jurisprudência do
Tribunal, particularmente danosas para a reputação do queixoso. Para o
Governo esta situação era agravada pelo facto do litígio ter lugar numa
região do nordeste de Portugal, onde as relações de proximidade são
mais intensas e a afronta à reputação das pessoas assume um desvalor
mais impressivo”372.

O TEDH vem então lembrar ao Governo português (e ao jornalista queixoso) “os
princípios fundamentais que decorrem da sua jurisprudência relativa ao artigo 10º” e
assim referir que:
i.

“a liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais
próprios das sociedades democráticas e é uma das condições
primordiais do seu progresso e do seu progresso e do desenvolvimento
de cada um. Sob reserva do nº 2, esta é válida não só para as
«informações» ou «ideias» recebidas livremente ou consideradas como
inofensivas ou indiferentes, mas também para as que contradizem,
chocam ou ofendem. Assim o querem o pluralismo, a tolerância e o
espírito de abertura sem os quais não há «sociedade democrática». Tal
estabelece o artigo 10º, o exercício desta liberdade está sujeito a
formalidades, condições, restrições e sanções que todavia devem
interpretar-se estritamente, devendo a sua necessidade ser estabelecida
de forma convincente373.

ii.

Estes princípios revestem uma importância particular para a imprensa.
Se esta não deve ultrapassar os limites fixados em vista, em particular,
da «proteção da reputação de outrem», incumbe-lhe no entanto
comunicar informações e ideias sobre questões políticas bem como
sobre os outros temas de interesse geral. A garantia que o artigo 10º
oferece aos jornalistas no que respeita às contas que prestam sobre as
questões de interesse geral é subordinada à condição que os
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interessados agem de boa-fé de forma a fornecer informações exatas e
dignas de crédito no respeito da deontologia jornalística 374; a mesma
regra deve aplicar-se às outras pessoas que se empenham no debate
público, tendo o Tribunal reconhecido que «a liberdade jornalística
compreende também o possível recurso a uma determinada dose de
exagero, mesmo de provocação»375.
iii.

A verificação do caráter «necessário numa sociedade democrática» da
ingerência litigiosa impõe ao Tribunal averiguar se esta correspondia a
uma «necessidade social imperiosa», se era proporcional aos fins
legítimos prosseguidos e se os fundamentos apresentados pelas
autoridades nacionais para a justificarem são pertinentes e
suficientes376. Para determinar se existe tal «necessidade» e que
medidas devem ser adotadas para lhe dar resposta, as autoridades
nacionais gozam de uma certa margem de apreciação. Porém, esta não
é ilimitada mas anda de par com um controlo europeu exercido pelo
Tribunal, que deve decidir em última instância se uma restrição se
concilia com a liberdade de expressão tal como decorre do artigo 10º377.
O Tribunal não tem por papel, quando exerce esta função, de se
substituir às jurisdições nacionais: trata-se apenas de controlar, sob o
ângulo do artigo 10ª e à luz do conjunto do caso, as decisões proferidas
por estas em conformidade com o seu poder de apreciação”378.

E, neste controlo feito pelo TEDH os juízes concluíram ainda que “a condenação penal
do requerente analisa-se inteiramente como uma ingerência no seu direito à liberdade de
expressão”, argumentando que “uma ingerência é contrária à Convenção quando não
respeita as exigências previstas no nº 2 do artigo 10º. É pois necessário determinar se
estava «prevista pela lei», se visava um ou vários objetivos legítimos referidos neste
número e se era «necessária numa sociedade democrática» para atingir este ou estes
objetivos”379. Sendo que o
“queixoso era ele mesmo jornalista. Ora, não se pode exigir o mesmo
grau de proteção para um jornalista como para um simples particular,
este utiliza também a imprensa a fim de fazer valer os seus pontos de
vista e o seu direito de resposta. No caso concreto, tanto o requerente
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como o queixoso eram ambos atores da vida pública380. Tal implica que,
contrariamente ao que invoca o Governo, os limites da crítica
admissível sejam mais amplos do que em relação a um simples
particular, o queixoso tinha certamente direito a ver protegida a sua
reputação, mesmo fora do âmbito da sua vida privada, mas os
imperativos desta proteção deviam ser colocados na balança dos
interesses da livre discussão das questões políticas, exceções à
liberdade de expressão apelando a uma interpretação restritiva”381.

Além de que, subscreve ainda o TEDH, “o que conta não é o carácter menor da
pena infringida ao requerente, mas o facto mesmo da condenação382. A condenação do
jornalista não representava um meio razoavelmente proporcional ao prosseguimento do
fim legítimo visado, tendo em conta o interesse da sociedade democrática em assegurar e
manter a liberdade da imprensa, motivo pelo qual se verifica a existência de violação do
artigo 10º da Convenção”383.
Esta é, então, uma de entre as mais de duas dezenas de condenações do Estado por
violação do art. 10º da CEDH. O TEDH vai na sua jurisprudência limando arestas quanto
aos fundamentos, mas no essencial mantém os princípios fundamentais que considera
relevantes estarem em causa no que respeita à defesa do direito à liberdade de expressão.
No Acórdão de 7 de dezembro de 2010, respeitante ao caso Público – Comunicação
Social, S. A., e outros c. Portugal384, que envolvia o então diretor do Público e mais quatro
jornalistas da redação do jornal, e em que por sentença o Tribunal de Lisboa julgou
improcedente a ação por considerar, “nomeadamente que os requerentes tinham exercido
o direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição e pelo artigo 10º da
Convenção”385 que procurava uma condenação dos profissionais da comunicação social
pela publicação de um artigo sobre “dívidas ao fisco” por parte do Sporting Club de
Portugal, o TEDH fez notar que depois da Relação de Lisboa ter confirmado a decisão, o
Supremo Tribunal de Justiça veio a proferir um acórdão que revogou esta decisão e
condenou os requerentes ao pagamento de uma indemnização por perdas e danos no valor
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de 75 mil euros ao Sporting Club de Portugal considerando que, “dadas as circunstâncias,
não era relevante saber se os factos relatados no artigo em litígio eram verdadeiros”.
O STJ condenou os jornalistas ao pagamento da maior indemnização civil até
então alguma vez paga em Portugal por ofensa à reputação de outrem com a
particularidade de ter provado que estes falaram com verdade! Considerou o STJ que “a
violação do disposto no artigo 484º do Código Civil não depende da veracidade ou não
do facto divulgado, pelo que a ilicitude do facto não é afastada pelo cumprimento ou não
das exigências da verdade”386. Ora, esta é uma questão ainda mais perturbadora. Até
quando no exercício do seu direito à liberdade de expressão os jornalistas que falam
comprovadamente com verdade, expõem factos de interesse público cometem mesmo
assim, no entender de alguns juízes um crime, nem que seja, “uma falta simples (mera
culpa), ainda que de forma inconsciente”387, nos termos do art. 483º, 1 CC e por isso,
como entendeu o STJ, devem ser punidos? Isto porque, e tão só, o Clube desmentia a
existência das dívidas (que na verdade existiam) e a Administração Fiscal não as
confirmavam, então os juízes entendiam que os jornalistas deviam “ter-se abstido de
publicar o artigo litigioso”388. Terão os juízes consciência do que estão a afirmar? Do
precedente que uma situação destas criaria? Um desmente, outro não confirma, é verdade,
mas não pode, não deve ser publicado. É de interesse público, mas para o STJ a reputação
da mentira está acima do proveito da verdade.
O TC rejeitou ainda o recurso dos requerentes que perante a decisão do STJ tinham
interposto recurso alegando, “em especial, que a interpretação dos artigos 483º, 1, e 484
do Código Civil, assim como as alíneas a), c) e h) do artigo 14º do Estatuto do Jornalista,
de acordo com a qual «a falta simples e inconsciente» seria suficiente para condenar um
jornalista ao pagamento de uma indemnização era contrária ao princípio constitucional
da liberdade de expressão”. O TC considerou que as disposições em causa não atentavam
contra a Constituição.
O TEDH veio, assim, lembrar ao Governo português que
“devido aos «deveres e responsabilidades» inerentes ao exercício da
liberdade de expressão, a garantia que o artigo 10º oferece aos
jornalistas no que diz respeito a prestar contas sobre questões de
interesse geral está subordinada à condição de os interessados agirem
de boa-fé de forma a darem informações exatas e dignas de crédito, no
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respeito

pela

deontologia

jornalística. 389

Estes

deveres

e

responsabilidades podem revestir-se de muita importância quando
existe o risco de atentarem contra a reputação de uma pessoa – singular
ou, como no caso, coletiva – que tenha sido nomeada e de lesarem «os
direitos de outrem». Deste modo, devem existir razões específicas para
dispensar os meios de comunicação social da obrigação que
habitualmente lhes incumbe de confirmarem as declarações factuais
difamatórias. A este propósito, entram especialmente em jogo a
natureza e o grau da difamação em causa e a questão de saber até que
ponto os média podem razoavelmente considerar as suas fontes
credíveis quanto ao que alegam”390.

Bem esteve o TEDH neste Acórdão ao proferir estas palavras. Quem detém
responsabilidades e, inclusive, é eleito para gerir destinos quer seja de clubes,
associações, partidos ou do país sai ilibado e ainda se sente ofendido por prestar
declarações falsas, agir de má-fé na perspetiva de que isso venha a silenciar os jornalistas
e a comunicação social. Por outro lado, os jornalistas são condenados nos tribunais por
relatarem a verdade, por exercerem o livre direito à liberdade de expressão, por
defenderem o interesse público e o direito à verdade. Não só o TEDH considerou que em
causa estavam informações de “interesse geral” como se os jornalistas “tivessem
renunciado à publicação apenas com base num desmentido da pessoa visada e no silêncio
da administração, ainda que esteja na posse de um documento fidedigno que sustente as
suas informações, levaria a consentir uma limitação muito importante, se não mesmo
absoluta, dos direitos dos jornalistas a transmitirem informações”391.
Neste aresto o TEDH apenas cometeu o lapso de ter afirmado que “o montante de
indemnização a que os requerentes foram condenados não alcançou o justo equilíbrio
pretendido”392, pois considera que, “ao abrigo da Convenção, qualquer decisão que fixe
indemnização por difamação deve apresentar uma relação de razoável proporcionalidade
com a ofensa causada ao bom nome e reputação”393. Raciocínio que o Tribunal
considerou dever aplicar-se em processo cível. Referiu que “a quantia de € 75 000 à qual
todos os requerentes foram condenados (…) era incontestavelmente de montante

389

Ver, por exemplo, Bladet Tromso e Stensaas c. Noruega (GC), nº 21980)93, § 65, CEDH, 1999-III
Ver, entre outros, McVicar c. Reino Unido, nº 46311/99, § 84, CEDH, 2002-III, e Bladet Tromso e
Stensaas, acima mencionado, § 66.
391
caso Público – Comunicação Social, S. A., e outros c. Portugal
392
caso Público – Comunicação Social, S. A., e outros c. Portugal
393
Ver Tolstoy Miloslavsky c. Reino Unido, 13 de julho de 1995, série A, nº 316 B, § 49; e também Steel e
Morris c. Reino Unido, nº 68416/01, §96, CEDH, 2005-II
390

107

excecionalmente elevado, sobretudo face a outros processos de difamação submetidos a
tribunais portugueses”394. E, que, por isso, “uma condenação deste tipo corre
inevitavelmente o risco de dissuadir os jornalistas de contribuírem para a discussão
pública de questões de interesse para a vida da comunidade. De igual modo, esta
condenação é de natureza a impedir a imprensa de cumprir o seu papel de informação e
de controlo”395. Contudo, o juiz Sajó veio apresentar uma opinião concordante ao
Acórdão para referir que teria optado por uma outra metodologia que “teria assegurado
uma proteção mais eficaz dos direitos garantidos pelo artigo 10º da Convenção”396, pois,
refere, que “ao integrar na equação o caráter excessivo das indemnizações atribuídas, o
Tribunal, no caso, faz crer que uma sanção menos pesada teria sido compatível com a
Convenção, o que é, sem dúvida inexato”397. E acrescenta: “esta impressão é fonte de
incerteza e a dúvida tem um efeito dissuasivo sobretudo em matéria de liberdade de
expressão”398. Dá mesmo o exemplo do caso Lehideux e Isornic c. França (23 de
setembro de 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-VII) em que “os requerentes
tinham sido condenados a uma indemnização de um franco (…) facto que o Tribunal não
teve minimamente em conta para concluir pela verificação da violação”399.
Os casos sucedem-se e, como defende Francisco Teixeira da Mota, “a visão
«conservadora» ou «paternalista»”400 que domina ainda no país “peca por uma excessiva
valorização do Estado e da autoridade, independentemente de quem a exerce e da forma
como é exercida, protegendo-se as figuras do poder, seja político, económico ou
cultural”401. Os sinais de mudança são tímidos. Falta coragem aos juízes para nos tribunais
nacionais enfrentarem estas questões e começarem a dar relevância à jurisprudência do
TEDH e à doutrina portuguesa que vai timidamente surgindo sobre estas matérias. Talvez
não a todos. O juiz conselheiro João Bernardo, relator do Acórdão do STJ nº 1272/02 de
30 de junho de 2011, recorreu amplamente à jurisprudência de TEDH para negar revista
ao recurso apresentado por um autarca que tinha intentado uma ação contra um jornalista
que ao proferir palavras como: “usar o cargo para, à bruta, conseguir o que quer” ou “O
processo antes designado como da ‘Câmara Municipal ...’ passou, a dada altura, a chamar-
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se Hospital do Espírito Santo. Sabe porquê? Porque a União Europeia (EU) não subsidia
obras em Câmaras. Quero dizer que, à boa maneira portuguesa vigarista para se conseguir
subsídios da EU, alterou-se o nome do processo. O Estado português, a CMB, o arquiteto
DD e AA defraudaram a EU em milhares de euros. Isto é uma trafulhice. E se calhar na
EU nem sequer sabem o que pagaram”, “levantaram suspeitas sobre a honestidade do
autor no exercício das suas funções” e por isso o “autor sentiu-se denegrido na sua
imagem de cidadão e de autarca”402.
A ação já tinha sido julgada improcedente na primeira instância e o Tribunal da
Relação de Guimarães também tinha confirmado a decisão. Ou seja, neste caso, os
tribunais nacionais decidiram em consonância com o TEDH. No pedido de revista para o
STJ, este Tribunal veio pronunciar-se dizendo o seguinte: “A Convenção Europeia dos
Direitos do Homem não tutela, no plano geral, o direito à honra. Não o ignora no artigo
10.º, n.º2, mas a propósito das restrições à liberdade de expressão. Esta construção levou
aquele Tribunal a seguir um caminho inverso ao que vinham seguindo, habitualmente, os
Tribunais Portugueses. Não partia já da tutela da honra, situando-se, depois, nas suas
ressalvas, mas partia antes da liberdade de expressão, situando-se, depois, na apreciação
das suas restrições, constantes daquele artigo 10.º, n.º2”403. E ao longo do aresto João
Bernardo vai destacando a jurisprudência do TEDH salientando que este
“vem proferindo múltiplas decisões cujo entendimento, mantido de
forma constante, vem assentando, essencialmente, no seguinte: A
liberdade de expressão constitui um dos pilares fundamentais do Estado
democrático e uma das condições primordiais do seu progresso e, bem
assim, do desenvolvimento de cada pessoa; As exceções constantes
deste n.º2 devem ser interpretadas de modo restrito; Tal liberdade
abrange, com alguns limites, expressões ou outras manifestações que
criticam, chocam, ofendem, exageram ou distorcem a realidade. Os
políticos e outras figuras públicas, quer pela sua exposição, quer pela
discutibilidade das ideias que professam, quer ainda pelo controle a que
devem ser sujeitos, seja pela comunicação social, seja pelo cidadão
comum – quanto à comunicação social, o Tribunal vem reiterando
mesmo a expressão “cão de guarda” - devem ser mais tolerantes a
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críticas do que os particulares, devendo ser, concomitantemente,
admissível maior grau de intensidade destas”404.

Destaca ainda o STJ que “na aferição dos limites da liberdade de expressão, os
Estados dispõem de alguma margem de apreciação, que pode, no entanto, ser sindicada
pelo próprio TEDH. Tal entendimento tem levado a que este Tribunal Europeu,
considerando expressões insertas em peças jornalísticas ou outras ainda dentro dos limites
da liberdade de expressão, venha condenando os Estados por os respetivos tribunais
internos terem condenado os autores ou, em geral, os responsáveis por elas”405. Depois
de se referirem a varadíssimos exemplos de acórdãos proferidos pelo TEDH, os
conselheiros do STJ tomaram a decisão sensata de negar revista ao recorrente dizendo
ainda que “no fundo, com tudo isto, estará, talvez, a vir ao de cima a contraposição entre
a tendência nacional – e não só - para o individualismo (que a tutela do direito à honra,
habitualmente, protege) e a visão internacional mais virada para as realidades coletivas,
especialmente as reportadas ao suporte da sociedade tal como se pretende que ela seja”406.
Ao que acrescentaram: “E estar-se-á a questionar fortemente a ideia de que quem
desempenha cargos de relevo – principalmente políticos – deve ser, por aí,
particularmente considerado e respeitado. Tendo como consequência, claramente, uma
discrepância entre os limites à liberdade de expressão que traçam as autoridades internas
dos vários países – com destaque para Portugal – e os que o Tribunal internacional vem
fixando, estabelecendo um círculo de aceitação muito mais alargado”407.
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CAPÍTULO V
A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO JORNALISMO E NA COMUNICAÇÃO,
UM DIREITO A OFENDER?

“Que ‘liberdade’ nos resta, se só podemos dizer o que os outros acham aceitável?
Mick Hume

111

112

Existe um direito a ofender?

“Se não incluir o direito a ofender, a liberdade de expressão é um conceito vazio".
Ricardo Araújo Pereira

Como tão bem esclarece Mick Hume, “o direito a ofender não significa, como o
papa acha, poder insultar impunemente a mãe de alguém. Não significa fazer de insultos
pessoais uma virtude. E não significa, apenas, liberdade de publicar cartoons
provocadores (embora esse direito deva ser defendido)”408. É, antes de mais, “o direito a
ofender as crenças das outras pessoas desafiando a sua mundivisão e questionando o que
elas consideram inquestionável”409, pois “nenhuma crença deve ser imune a interrogação
e ofensa, seja o fascismo ou o feminismo radical, o heliocentrismo ou o
ambientalismo”410. O direito a ofender não se apresenta como uma opção à liberdade de
expressão, ele está incorporado no conceito dos princípios que a caracterizam. E, como
cada um tem um entendimento diferente do que para si é ofensivo, muito mais difícil se
tornaria até de fazer uma qualquer espécie de ‘triagem’. Assim, o direito a ofender é,
então, um elemento corpóreo da liberdade de expressão, faz parte da sua essência.
Obviamente que “o direito a ofender não implica, como é evidente, nenhuma obrigação
de ofender”411. Ter o direito e o poder de dizer ou fazer uma coisa, não significa ter o
dever, muito menos a obrigação de dizer ou fazê-la. “Ofender por ofender, como fim em
si mesmo, não tem nada de bom ou inteligente”412, muito menos de virtuoso ou de
heróico.
Honra. A honra. Como diria Marinho e Pinto, “nas últimas décadas tem-se
entendido que a honra a condensação da dignidade pessoal é por conseguinte atribuível –
rectius, reconhecível – a todas as pessoas”413. E, como a definiria Adriano De Cupis, é a
“dignidade pessoal refletida na consideração dos outros e no sentimento da própria
pessoa”414. Como descreve Iolanda Rodrigues de Brito,
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“o bem jurídico honra é, destarte, abraçado pela tutela constitucional,
civil e penal. A proteção constitucional, encontra-se contemplada no nº
1 do artigo 26º da Lei Fundamental, sob a epígrafe «(o)utros direitos
pessoais»: «(a) todos são reconhecidos os direitos (…) ao bom nome e
reputação (…)». O Código Civil consagra a sua tutela nos artigos 70º
(tutela geral da personalidade) e 483º e seguintes: protege os indivíduos
contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade
moral, assegurando-lhe a possibilidade de requerer as providências
adequadas às circunstâncias do caso, para evitar a consumação da
ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida, e garantindo-lhe o
recurso aos mecanismos da responsabilidade civil. O Código Penal
protege este bem jurídico-penal, mediante as incriminações dos artigos
180º e seguintes (v. g. difamação, injúria, calúnia)” 415.

E é pela, e em defesa, da honra, que muitos, nomeadamente figuras públicas ligadas à
política e ao mundo do futebol, se têm batido nos tribunais contra jornalistas e outros
comunicadores alegando que estes a ofendem violando o exercício do direito à liberdade
de expressão, não respeitando os limites impostos pela Constituição e pelo nº 2 do art. 10
da CEDH.
No nosso ordenamento jurídico o Código Penal prevê, inclusive, para a injúria,
difamação e a calúnia penas de prisão. E, pese tal como o direito à liberdade de expressão,
a Constituição atribuir “ao direito à honra o estatuto de direito fundamental, integrado na
categoria dos direitos liberdades e garantias pessoais, o que lhe garante a aplicação do seu
regime específico”416, o certo é que não existe uma hierarquia na tutela de nenhum destes
direitos. É ainda verdade que do ponto de vista constitucional o direito à honra se
consubstancia “no direito a não ser ofendido ou lesado na sua honra, dignidade ou
consideração social, em consequência de uma imputação feita por outrem, garantindo-lhe
o direito de defesa e de reparação”417. Mas, também o exercício da liberdade de expressão
(e por extensão do direito de ofender) e de informação “não pode ser impedido ou limitado
por qualquer tipo ou forma de censura” (art. 37º, 2 CRP). E se por um lado alguns
procuram “lavar” a honra nas barras dos tribunais que, em alguns casos, a coberto de
jurisprudência e doutrina obsoleta vão continuando a proferir sentenças que se afastam
das orientações de tratados, convenções e da própria jurisprudência do TEDH. Por outro,
as instituições europeias vão deixando alertas e recomendações a Portugal e aos
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“condenados” resta-lhes a esperança de se verem ressarcidos dos seus prejuízos e
reconhecidos os seus direitos junto do TEDH.
É verdade que, tal como o Tribunal da Relação de Lisboa referiu no Acórdão de
26 de janeiro de 2017, “a interpretação dominante que o TEDH tem vindo a fazer do 10º
da CEDH – no sentido de que, no exercício do direito à liberdade de expressão é permitida
uma ofensa quase ilimitada do direito à honra das figuras públicas e particularmente dos
políticos – não vincula os tribunais portugueses”418. Mas, também certamente que não
deixará de ser verdade que a caminho virá mais uma condenação do Estado português
caso a pessoa a condenada venha a esgotar os recursos nos tribunais nacionais e apresentar
queixa ao TEDH. Em causa estão dois políticos. Palavras proferidas de um para o outro
através de um órgão de comunicação social. O arguido foi absolvido em primeira
instância e condenado na “pena de 1 (um) ano de prisão, a cumprir por dias livres
correspondentes a fins-de-semana, em 72 (setenta e dois) períodos com a duração mínima
de 36 (trinta e seis) horas e a máxima de 48 (quarenta e oito) horas, cada um”419.
Penas de prisão que o TEDH não vê com bom olhos e que tem levado várias
autoridades internacionais em matéria de direitos humanos, incluindo o Comité dos
Direitos do Homem da ONU e os relatores especiais para a liberdade de expressão da
ONU, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e da Organização dos
Estados Americanos a exortar os Estados a revogarem as leis de criminalização da
difamação. Em 2015, o International Press Institute, num seminário organizado em
Lisboa em conjunto com o Observatório da Imprensa e a Media Legal Defence Initiative,
salientou “o notório consenso internacional contra a possibilidade de prisão em casos de
difamação. Este consenso inclui não só os relatores acima enumerados, como também
organismos jurídicos internacionais como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos”420.
Destacou ainda que “em várias ocasiões, o TEDH considerou que a imposição de
sentenças de prisão por difamação viola o artigo 10º, mesmo quando os tribunais
nacionais tenham decidido legitimamente na imputação da responsabilidade (…) a mera
ameaça de acusação penal, particularmente contra jornalistas sem acesso a representação
418
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legal adequada, pode ser suficiente para produzir autocensura”421. E, “isto é
particularmente o que pode acontecer sob a lei portuguesa, que oferece proteção acrescida
a quem tem posições de poder”422.
O artigo 184º do Código Penal especifica que quando a difamação, injúria ou
calúnia são cometidas contra os mais diversos titulares de cargos públicos ou do governo
no exercício das suas funções, os limites mínimo e máximo das penas são elevados de
metade. Ora, “um dos pilares dos padrões internacionais de difamação e liberdade de
expressão é que os limites da crítica aceitável são mais alargados para os titulares de
cargos públicos do que para os indivíduos particulares”423. Logo, “a noção de que as
atividades dos titulares de cargos públicos - particularmente aqueles que são eleitos, mas,
sem dúvida, qualquer pessoa que possua um cargo de responsabilidade pública ou que
lida com fundos públicos - devem estar abertas ao escrutínio por parte do público, reflete
um entendimento básico da responsabilização democrática e tem sido um alicerce da
jurisprudência do TEDH desde a sua decisão histórica de 1986 no caso Lingens c.
Áustria”424. O Código Penal português inverte completamente esse padrão. Portugal é um
dos apenas seis países da UE em que os titulares de cargos públicos recebem maior
proteção sob a lei da difamação (os outros cinco são a Bulgária, a França, a Alemanha, a
Itália e a Holanda).
Ao que parece as suscetibilidades feridas de uns são mais importantes do que de
outros, são mesmo mais importantes para o direito nacional do que a liberdade de
expressão e o direito de exerce-la. A liberdade de expressão e por extensão o direito a
ofender não pode ser olhado como um privilégio, muito menos um privilégio que acarreta
condições ou avisos. A liberdade de expressão e o direito a ofender também não é uma
obrigação ou um dever, é simplesmente um direito, uma livre escolha.
Na senda dos defensores da liberdade de expressão e do direito a ofender
defendemos que, na realidade, para se ser verdadeiramente livre, a liberdade de expressão
e de pensamento tem de incluir o direito a ofender e a ser ofendido, de amarmos e
odiarmos. Instigar o ódio e a violência é outra coisa e quem confunde isso, confunde
certamente liberdade com libertinagem.
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Conclusão

“O nosso conhecimento só pode ser finito, enquanto a nossa ignorância tem necessariamente de ser
infinita”.
Karl Popper

Ricardo Araújo Pereira diz que as “pessoas ofendem-se com coisas diferentes”, o
que é manifestamente verdade. Se assim é, como e quem pode estabelecer limites à
liberdade de expressão e ao direito a ofender? A “Tailândia condena homem a 35 anos de
prisão por insultar a família real no Facebook (…). Se o réu não admitisse a culpa a
sentença seria o dobro do tempo. A família real (…), de acordo com a lei, é imune a
qualquer crítica”425. É assim nos regimes opressores, mas as sociedades democráticas,
como demonstrámos neste trabalho, vivem momentos perigosos, uma “guerra silenciosa
contra a liberdade de expressão”426.
É a liberdade de expressão que permite a Gentil Martins exprimir as suas opiniões
sobre o aborto, a homossexualidade, a eutanásia ou o recurso a barrigas de aluguer e até
insultar Cristiano Ronaldo, e ao jornalista o direito de as publicar 427. O que já não se
enquadra na liberdade de expressão é a exigência de terceiros para que ele se venha
retratar sobre as palavras que profere. Dizem, sujeita-se às críticas, não pode é ser
intimidado a ter de vir pedir desculpas publicamente. A questão do pode ou feriu
suscetibilidades ou ofendeu, como revelamos pela exposição feita, “são um convite à
autocensura, a que fechemos previamente os olhos e os ouvidos e, como tal, também a
mente” abrindo caminho às autoridades “cada vez mais sensíveis a ofensas”428.
Autoridades aliás, que como John Milton afirmava “além de outras inconveniências”
também eram “os propagadores do vício e do erro”, pelo que, “como confiar nos censores,
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a não ser que se lhes atribua, ou que eles mesmos se arroguem, por cima dos demais na
terra, a graça da infalibilidade e da incorruptibilidade?”429.
A liberdade de expressão é mais importante do que a salvaguarda de
suscetibilidades. A liberdade de expressão é tudo. E o direito a ofender significa ser tudo,
arriscar tudo, muito mais legitimado, obviamente, por quem o faz em nome da verdade e
em nome do debate de ideias, como o será certamente no caso dos jornalistas e outros
comunicadores. Contudo, isso não significa que não tenhamos que enfrentar a mentira, a
crítica, o que não queremos ou não gostamos de ouvir. Fica claro que nesta era dos contraVoltaires, que preferem encerrar o debate, ou silenciar as vozes do que sofrer à custa do
livre pensamento ou enfrentar a liberdade de expressão, é necessário mais do que nunca
continuar a lutar contra a convicção que se vai cada vez mais generalizando de que “sei
que detestarei o que vais dizer e defenderei até ao fim da liberdade de expressão o meu
direito de te impedir de o dizeres”. Caso contrário, dificilmente se poderá continuar a falar
de sociedades democráticas quando o pensamento livre é castrado na hora de o expressar.
Não serão nunca os defensores da liberdade de expressão e do direito a ofender
que devem ter medo, porque enquanto existirem paladinos da liberdade de expressão e
seguidores das orientações de Voltaire – “pensa por ti mesmo e permite aos outros o
privilégio de fazerem o mesmo”430, a verdade é que o risco nunca estará do lado deles.
Como defendemos, “a dura verdade é que, para ser livre, a liberdade de expressão e
pensamento tem de incluir o direito a odiarmos quem quisermos – assim como a amar
quem quisermos”431.
Haverá alguém que seja a favor do discurso do ódio? Sem dar uma resposta que
seria óbvia, por fim, outras questões mais difíceis se levantam e se deixam para reflexão,
além das que foram sendo apresentadas a respeito ao longo do trabalho: “Que palavras
exatamente é que devem ser rotuladas como palavras de ódio? E a quem é que podemos
confiar a decisão de identificar as formas de expressão que devem ser castigadas?”432.
A Liberdade não é uma dádiva. É uma essência da natureza humana. A Liberdade
de Expressão é-lhe inerente. O direito a ofender a sua razão de ser. Uma escolha livre e
esclarecida. E os jornalistas mortos no Mundo em 2018 foram 98. Dos amordaçados,
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presos e torturados não existem números. E dos líderes mundiais que recorrem ao seu
direito à liberdade de expressão para profanar a verdade, destilar o ódio, infligir a
repressão e a censura, os dedos das mãos já não chegam para contar. Restam os Voltaires.
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