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Tribunal Judicial da Comarca do Porto
Juízo Local Criminal do Porto – Juiz 8
Proc. nº 9426/19.5T9PRT
EXMA. SENHORA JUIZ DE DIREITO

ANA MARIA ROSA MARTINS GOMES, Arguida nos autos à margem identificados,
notificada do douto despacho de 16-02-0222 (ref. 433444794), vem arguir a nulidade
do mesmo e dizer o seguinte:
1. O despacho em causa é nulo tendo em conta o disposto no artº 120º nº 2 d)
do CPP – omissão de diligências que pudessem reputar-se essenciais à
descoberta da verdade, não encontrando fundamento nos nºs 3 e 4 do artº
340º do mesmo código.
2. Contrariamente ao afirmado pelo tribunal, a documentação solicitada
nomeadamente da parte do Assistente, não visa a prova da verdade de um
juízo de valor ou opinião, que a Arguida bem sabe ser impossível.
3. O que visa é a prova da existência de fundamento suficiente para o juízo de
valor em causa, esse sim causa exoneratória da eventual responsabilidade
criminal da Arguida.
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4. Como se refere no acórdão de 14-02-2012 (Revista nº 5817/07.2TBOER.L1.S1,
relator Helder Roque)1 “... refere-se que o direito do público a ser informado
tem como parâmetro a utilidade social da notícia, ou seja, deve restringir-se
aos factos e acontecimentos que sejam relevantes para a vivência social. A
importância social da notícia deve ser integrada pela verdade do facto
noticiado ou pela seriedade do artigo de opinião, o que pressupõe a utilização
pelo jornalista de fontes de informação fidedignas, tanto quanto possível,
diversificadas, por forma a testar e controlar a veracidade dos factos. As
afirmações de facto ou são verdadeiras ou falsas, pressupondo a
indispensabilidade da sua prova, ao contrário do que sucede com os juízos de
valor, que não podendo encontrar-se, totalmente, desprovidos de base
factual, já não impõem, em princípio, a averiguação da sua verdade ou
falsidade, ou do seu escoramento emocional ou racional, desde que a génese
subjetiva do juízo de valor seja, imediatamente, percetível junto dos
destinatários.
5. Ou, como refere Jónatas Machado: “Num contexto de confronto de ideias e
opiniões em plena autonomia, a expressão de juízos de valor é justamente um
dos objectivos pretendidos, assumindo o maior, quer como elemento essencial
do livre desenvolvimento da personalidade, quer do ponto de vista da
dinamização comunicativa dos diversos sub-sistemas de acção social que não
apenas do sistema político ou democrático. Nestes casos não haverá, em
princípio, lugar à averiguação da sua verdade ou falsidade, ou do seu
escoramento racional ou emocional. Ponto é, de acordo com alguma doutrina,

1

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/52f39c8799082a938025815c0048e
29a?OpenDocument
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que o pedigree subjectivo de valor seja imediatamente perceptível junto dos
destinatários.
“Neste contexto, alguns entendem que a inexistência de um controlo da
verdade intrínseca dos juízos de valor poderá, nalguns casos, ser compensada
pela análise da verdade ou falsidade dos factos que estejam na sua base, os
quais devem ser explicitados, especialmente naquelas situações em que a
afirmação ressalta os elementos objectivos relativamente aos subjectivos”2.
6. Nas palavras do Guia sobre o artº 10º da CEDH (Liberdade de Expressão),
editado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, consta o seguinte: 197.
Contudo, mesmo quando uma declaração equivale a um juízo de valor, deve
existir uma base factual suficiente para a apoiar, sob pena de ser excessiva
(Pedersen e Baadsgaard v. Dinamarca [GC], § 76; De Haes e Gijsels v. Bélgica,
§ 42; Oberschlick v. Áustria (n.º 2), § 33; Lindon, Otchakovsky-Laurens e Julho
v. França [GC], § 55).
7. E a existência dessa base factual é possível provar através da documentação
solicitada, não podendo a Arguida revelar os elementos que são do seu
conhecimento por estar vinculada ao segredo de justiça.
8. Face ao exposto e caso se inicie o julgamento impedindo a Arguida de ter
acesso à documentação solicitada estará o tribunal, ilegalmente e
conscientemente, a impedi-la de se defender omitindo uma diligência que,
inequivocamente, se pode e deve reputar essencial à descoberta da verdade,
2

Jónatas Machado, Jónatas E. M. Machado, Liberdade de Expressão. Dimensões Constitucionais da
Esfera Pública no Sistema Social, Coimbra Editora, 2002, pág. 786 e sgs.
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pelo que não deixará de considerar que o tribunal tem um preconceito sobre
o mérito da causa e daí será obrigada a retirar as devidas consequências
processuais.

Termos em que deve ser declarada a nulidade do despacho referido e o
mesmo substituído por outro que determine a obtenção da documentação
solicitada pela Arguida.
OS ADVOGADOS
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