
1



Democracia, Jornalismo e 

Corrupção Política

Jornalismo e Justiça na cobertura 
da corrupção política
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Impacto da cobertura mediática nas 

atitudes dos cidadãos em relação à Justiça

O conceito de “cultivation analysis” (Gerbner, 1998) ajuda a explicar a
influência dos media na percepção do público acerca da realidade social. A
“cultivation analysis” lida com as consequências cumulativas de longo prazo
da exposição dos cidadãos às mensagens dos media e tem sido aplicada ao
crime (Signorielli, 1990), ao medo de vitimização (Ogles, & Sparks, 1994), a
atitudes em relação ao racismo (Allen & Hatchett , 1986), a sentimentos de
alienação (Morgan, 1986) e ansiedade (Zillman & Wakshlag, 1985) e aos
estereótipos de género (Carveth & Alexander, 1985; Preston, 1990).
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METODOLOGIA

• Foram submetidas a análise de conteúdo 2464 peças publicadas na 

imprensa - diários Público, Diário de Notícias Correio da Manhã e 

semanário Sol; e 1624 peças de televisão – RTP1 (Telejornal); SIC (Jornal da 

Noite); TVI (Jornal Nacional) - num total de 4088 peças. As peças foram 

codificadas em bases de dados com recurso ao programa estatístico SPSS. 

• A análise de conteúdo foi complementada com entrevistas a jornalistas e 

a políticos e foi feito um levantamento de declarações públicas de agentes 

da justiça relacionados com os casos em análise.
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METODOLOGIA

• Como enquadramento teórico, o artigo insere-se nos estudos
jornalísticos sobre problemáticas como a personalização das notícias,
as relações entre jornalistas e fontes, à luz dos trabalhos de Ericson,
Barenek e Chan (1989), e recorre a autores que cruzam o estudo dos
media com a sociologia política e a sociologia do direito,
nomeadamente neste último campo, a autores franceses que
aprofundaram os casos de corrupção política em França nos anos
noventa, como Bourdieu, Violaine Roussel, J. Comaille (1994 a)b),
entre outros.
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Os media como espaços de justiça

Lucien Sfez (1992, 18) considera que já não são os políticos e os governos os 
detentores da verdade mas sim o aparelho de comunicação em aliança com o 
aparelho da justiça. 

Segundo Sfez, os media intervêm nos assuntos da justiça, ao ponto de se 
substituírem ao juiz. Instituem-se como espaços de justiça, tentando impor a 
sua própria definição do justo e do verdadeiro. Em nome do dever de informar 
e do direito dos cidadãos à informação, os media arrogam-se a missão de 
apresentar como adquiridas certas explicações para um crime de direito comum 
ou de um delito político, tentando colmatar a incerteza da justiça. 
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”Essa onda de vedetismo que assola a 

magistratura judicial, essa compulsiva 

necessidade de dar nas vistas, intervindo nos 

debates públicos, publicitando opiniões 

pessoais sobre os mais diversos 

acontecimentos da vida pública são 

absolutamente incompatíveis com a reserva e 

sobriedade necessárias ao bom desempenho 

das funções jurisdicionais. (…) Que poderá o 

povo português pensar daqueles que em seu 

nome administram a justiça quando um juiz 

afirma à comunicação social que foi alvo de 

escutas telefónicas ilegais no âmbito das suas 

funções soberanas sem que nada aconteça?” (Marinho e Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, 
16 de Março de 2011, sessão solene de abertura do ano judicial)
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Os magistrados judiciais como novos 

actores do campo político

O enfraquecimento do campo político favoreceu, a partir principalmente dos 
anos 89-90, uma autonomização dos magistrados relativamente à política, 
ligada às mudanças no ethos dos magistrados, a que Violaine Roussel (2002) 
chama “uma reinvenção do sentido da independência judiciária”. Para esta 
autora, os magistrados envolveram-se resolutamente, por exemplo, em 
Itália, Espanha e França, no tratamento da corrupção política, manifestando 
uma vontade de ruptura e uma libertação face à mentalidade de submissão 
ao poder político (V. Roussel, 2002 ; V. Pujas, 2000). 
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“(…) Desde há alguns anos que existe a intuição 

que o poder judicial nas democracias 

descontentes do início do século XXI corre o 

risco de vir a assumir-se como verdadeiro poder. 

Se o século XIX foi o século do poder legislativo 

e o século XX o do poder executivo, poderá o 

século XXI vir a ser o século do poder judicial? A 

emergência do poder judicial responsabiliza-o 

como um poder público de controlo de outros 

poderes do Estado. Essa é uma realidade global, 

nomeadamente num espaço europeu de Justiça, 

onde inevitavelmente estamos inseridos.

(…) Estaremos perante uma transferência de 

legitimidade dos poderes legislativo e executivo 

para o judicial? Será um problema de exigência 

de qualidade da própria democracia e da 

coesão social? 

Presidente da Associação Sindical dos Juízes
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Jornalismo de investigação e relação com 

as fontes

Os investigadores Ettema e Glasser’s (1998: 189) vêem o jornalismo de investigação como uma

forma de trazer ao conhecimento público irregularidades praticadas por autoridades públicas e

outros detentores do poder, no sentido da sua responsabilização e prestação de contas perante a

sociedade, criando no público sentimentos de solidariedade com as vítimas de actos ilícitos.

Trata-se de uma das mais nobres funções do jornalismo, como forma de escrutínio dos poderes,

cujos objectivos, métodos de investigação e atitudes não se confundem com os praticados pelos

agentes da justiça.

A problemática da relação entre os jornalistas e as suas fontes de informação, nomeadamente do

campo da justiça, foi estudada pelos investigadores canadianos Ericson, Bareneck e Chan (1989)

que analisaram a perspectiva das fontes relativamente à criação de notícias em três instituições –

Parlamento, Tribunais e Polícia - tendo identificado os procedimentos adoptados e as exigências

organizacionais impostos em cada uma dessas instituições na relação com os jornalistas.
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CM-Juiz fecha processo a jornalistas do `Sol’ 
Tânia Laranjo
09 de Março de 2010
O Tribunal de Aveiro decidiu suspender o estatuto de 
assistente que tinha sido concedido ao subdirector do 
semanário `Sol’. O juiz alegou que aquela constituição foi 
um expediente para o semanário aceder ao processo, 
designadamente às partes que diziam respeito ao primeiro-
ministro. 

Público, 
07.01.2010

“O que significa ser assistente?
O assistente é a pessoa (ou entidade) com interesses processuais específicos a efectivar no processo penal em virtude 
da violação de algum(uns) do(s) seu(s) direito(s).
Processualmente, deve estar representado por advogado (constituído ou nomeado no âmbito do regime de apoio 
judiciário, pelo ISS), pagar uma taxa de justiça (de que pode ficar isento ou pagar em prestações, se reunir os 
respectivos pressupostos.
O assistente auxilia o Ministério Público e, embora dele autónomo, está subordinado à sua actuação. ”

(fonte: site da procuradoria-Geral distrital do Porto) 
https://www.pgdporto.pt/proc-web/faq.jsf?ctxId=85&subCtxId=93&faqId=961&show=-1&offset=0

O jornalista “assistente no processo”
2010.01.07
Jornalista Manuela Moura Guedes e subdirector do semanário Sol , Vitor Rainho, admitidos como assistentes no 
processo. 
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O QUE DIZEM OS JORNALISTAS SOBRE A FIGURA DO “JORNALISTA ASSISTENTE NUM PROCESSO JUDICIAL”

“(…).Juridicamente e legalmente o 
assistente está a constituir-se como 
litigante num processo mas tem 
acesso a informação 
antecipadamente, como escutas, 
que depois pode vir a ser destruída. 
O jornalista não deve litigar com as 
pessoas sobre as quais escreve. 
Isso abre possibilidade de se dizer 
que jornalista está do lado de uma 
das partes”.  

(jornalista identificado)

“(…) Nunca fui assistente. 
Não vejo vantagem p o 
trabalho q eu faço. Não 
quero ficar refém de fontes” 

(jornalista identificado)

“(…) No Face Oculta, o jornalista …. [identificado] em determinadas fases 
do processo fez requerimentos para que esta pessoa ou aquela fossem 
ouvidas, para que fossem juntos documentos... E é aí que o jornalista se 
torna realmente, não só formalmente, uma parte do processo e daquela 
investigação. Torna-se quase um acusador no processo e isso eu não 
quero para mim. Mas o jornalista para conhecer o conteúdo do processo, 
se lhe for vedado o acesso ao processo, deve fazê-lo.

jornalista identificado

“(…) é uma forma de violar o 
segredo de justiça 
constantemente e nunca 
acontece nada (…) mas é uma 
boa forma de conhecer o 
processo. O assistente não 
pode publicar nada [mas 
publica]. 

(Jornalista identificado)

“(…) ao entrar como assistente de um 
processo estou a seguir o método de 
investigação judiciária que eu não controlo, 
que não é decidido por mim, mas por outras 
pessoas que têm outros métodos. A polícia 
procura confissões, procura obter resultados 
rápidos, muitas vezes há um tom cinzento que 
à polícia não interessa e que a mim 
jornalisticamente interessa.“ (…)
(jornalista identificado)
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“(…) O papel das fontes é sempre central,

porque é muito difícil o acesso às

informações, com risco de que a fonte só

diz o que lhe interessa dizer (…)”.

(jornalista identificado)

“(…) tudo o que as fontes nos dizem tem de ser verificado

por nós. Ou seja, mesmo que uma fonte nos apresente

documento – já há casos em que se alega que há

documentos falsos, (…) temos de ter cuidado e verificar

se a informação é verdadeira ou falsa. E, portanto, mais

ainda num processo judicial (…) que é uma coisa que não

é clara, creio eu, para a maior parte dos jornalistas e é

um assunto sobre o qual não existe muita consciência,

tendo em conta os jornalistas com quem eu falo, o

processo judicial tem regras próprias que não são as

regras jornalísticas. (…)”

(jornalista identificado)

“As fontes principais, normalmente, pedem

sempre o anonimato. Por uma questão de

proteção. Porque, normalmente, são pessoas

ou entidades que estão muito próximas do

ato, ou do negócio, do alegado corrupto, da

situação, e têm muito a perder com isso. Têm

muito a perder em termos de afetação da

sua própria vida.”

(jornalista identificado)

“Aquilo mexe-se na terra e sai minhoca por
todo o sítio.”

(Cândida Almeida, directora do DCIAP,
referindo-se ao processo BPN,

entrevista ao jornal i
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O segredo de Justiça

“(…) É nos casos em que os protagonistas têm notoriedade que invariavelmente 

se verificam fugas de informação, habitualmente privilegiando alguns jornalistas 

e órgãos de comunicação social. As violações sistemáticas do segredo de justiça 

geram um fortíssimo clima de pressão social no sentido das condenações que 

pode ser nocivo pela criação de pré-juízos nos decisores judiciais. Por mais que 

se afirme o contrário, os julgadores são pessoas comuns que não são, nem 

poderiam ser, absolutamente imunes à influência deste tipo de clima, 

maciçamente alimentado por determinados media. (…)”

Paulo Sá e Cunha. Artigo disponível em http://www.advocatus.pt/entrevistas/11700-paulo-de-

s%C3%A1-e-cunha-dever-de-reserva-dos-advogados-%C3%A9-anacr%C3%B3nico.html 18

http://www.advocatus.pt/entrevistas/11700-paulo-de-s%C3%A1-e-cunha-dever-de-reserva-dos-advogados-%C3%A9-anacr%C3%B3nico.html
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Segredo de Justiça 
divergências entre jornalistas

“(…) A ideia de que se pode dispensar o segredo de Justiça é
disparatada. (…) Acho que o jornalista deve seguir o princípio
do interesse público e defender isso em tribunal se for caso
disso. (…) pode haver situações, e são muitas, em que eu tenho
acesso ao segredo de Justiça, agora há muitas formas de dar
informações que estão em segredo de Justiça, e que nós só
soubemos delas por essa via (…). Às vezes basta não pôr entre
aspas, porque se está entre aspas percebe-se que houve um
documento.”

(Jornalista identificado)

“(…) eu não reconheço o segredo de
justiça. (…) Eu se tiver acesso à
informação, publico-a.(…) É evidente que o
segredo de justiça, de alguma forma, não
protege a pessoa que está a ser
investigada, aliás o segredo de justiça
existe, até pela lei, para proteger a
investigação. Não é para proteger a
divulgação de factos por parte de
jornalistas.”

(Jornalista identificado)

“(…) a partir do momento em que há uma violação,
[do segredo de justiça] o processo devia estar
aberto (…)”.

(Jornalista identificado)

“(…) [o segredo de justiça] é um obstáculo e é uma 
traficância. É um negócio, é uma forma de tornar quase 
impossível a tarefa de alguém que procura explicar ao 
público, aos leitores, o que é que se está a passar num 
determinado processo. Há sempre alguém, sabe-se lá como, 
que consegue ter acesso a mais uma coisa que vai fazer 
barulho. (…)” 

(Jornalista identificado)
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“(...) há jornalistas que se constituem assistentes em inquéritos 
criminais para ter acesso a documentos em segredo de justiça 
que a seguir vêm publicados num abuso de direito cujas 
consequências qualquer jurista sabe quais são; (Noronha do 

Nascimento, Presidente do STJ, no colóquio Justiça e Comunicação, Coimbra, 3 de 
Junho de 2011)

“O segredo de justiça em Portugal é uma fraude (…) De todo o lado há 
violações do segredo de justiça (…) Há um ntadas (…)” assistente que 
tem acesso ao processo A ou B, a seguir põe no jornal a que pertence o 
que vem lá, o que é proibido. Até hoje não vi que acontecesse nada. 
Participa-se, é arquivado mas divulga (…). A maior parte das notícias 
que violam o segredo de justiça são escolhidas e apontadas”. (Pinto 
Monteiro SIC)

21 Fev. 2011

“(…) Tenha-se presente que as denominadas “violacões do segredo de justiça” nunca 
aproveitam à investigacão. O único interesse que cogito, por parte da acusacão, na 
revelacão de factos processuais radica numa lógica quase mercantilista de 
auto-promocão. Para além de espúrio, trata-se de um interesse absolutamente 
estranho ao sistema formal de justiça. (…)”

21



14,6%

11,6%

6,9%

6,9%

6,3%

5,7%

3,9%

2,7%

2,1%

1,8%

1,8%

DECLARAÇÕES

ESCUTAS

INVESTIGAÇÕES/BUSCAS/ INTE …

RELAÇÕES PM/ARMANDO VARA

CONSTITUIÇÃO DE ARGUIDOS

CRIME DE  CORRUPÇÃO

MEDIDAS DE  COACÇÃO

SUSPENSÃO DE FUNÇÕES

PARTIDOS POLÍT ICOS

ACUSAÇÕES

CRIMES DE  TRÁFICO DE  …

TELEJORNAL (RTP1)

14,3%

9,4%

7,7%

7,7%

5,1%

4,9%

4,3%

4,0%

1,7%

1,7%

DECLARAÇÕES

ESCUTAS

CONSTITUIÇÃO DE ARGUIDOS

INVESTIGAÇÕES/BUSCAS/ INTER …

RELAÇÕES PM/ARMANDO VARA

CRIME DE  CORRUPÇÃO

SUSPENSÃO DE FUNÇÕES

MEDIDAS DE  COACÇÃO

AUDITORIAS

SEGREDO DE JUSTIÇA

JORNAL DA NOITE (SIC)

13,7%

11,6%

9,6%

6,5%

6,5%

5,8%

4,4%

3,8%

2,7%

2,4%

ESCUTAS

DECLARAÇÕES

INVESTIGAÇÕES/BUSCAS/ INTERR…

CONSTITUIÇÃO DE ARGUIDOS

RELAÇÕES PM/ARMANDO VARA

CRIME DE  CORRUPÇÃO

SUSPENSÃO DE FUNÇÕES

MEDIDAS DE  COACÇÃO

CRIMES DE  TRÁFICO DE  …

ACUSAÇÕES

JORNAL NACIONAL/JORNAL DAS 8 (TVI)

TEMAS DAS PEÇAS 
TELEVISÃO

No caso Face Oculta as escutas telefónicas 
constituíram-se como um dos principais temas de 

notícia e fonte de informação, tendo sido 
transcritas pelos media com acesso ao processo 
através de jornalistas-assistentes sendo depois 

citadas por outros meios.

Dados codificados por Patrícia Contreitras
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“(…) Há muita coisa pessoal que deixamos 
de fora… Porque achamos que não temos 
esse direito e é uma invasão de 
privacidade.
No caso Face Oculta, é muito fácil destruir 

a reputação de alguém através das 
escutas.. .(…)”

Jornalista identificado

“(…) No caso do Face Oculta houve uma grande 
luta jornalística, encabeçada pelo Sol, pela 
descoberta material da verdade do que estava em 
causa naquele processo. Mas foi uma luta inglória 
porque continuamos sem saber o que é que estava 
nessas escutas telefónicas [entre Sócrates e Vara]. 

Jornalista identificado

“(…) No caso Face Oculta, alguém teve 
oportunidade de por em causa a 
condenação? Podia haver um trabalho de 
procura dessa verdade, mas ninguém vai 
investigar se alguém inocente mas se 
alguém é culpado. O nosso jornalismo é 
feito de flashes momentâneos. (…)”

(Jornalista identificado)

“(…) Recebemos muitas [denúncias] e nunca 
publicámos uma. Investigamos. E muitas 
vezes, a investigação chega a nada. (…) A 
partir do momento em que há uma denúncia 
anónima numa instituição, há uma 
investigação policial. E quando um jornal 
publica isso, a denúncia ganha credibilidade 
quando muitas vezes não é coisa alguma.”

(Jornalista identificado)

No Correio da Manhã as fontes 
judiciais concorrem e competem 
para ver quem prende mais 
políticos… vale tudo!

(Jornalista identificado)
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A personalização das notícias na 
cobertura da corrupção política 

A personalização das notícias tem sido sobretudo estudada para campanhas eleitorais (Iyengar, 199; 1Wilke
e Reinemann, 2001). Trata-se de um tipo de abordagem em que a cobertura jornalística é centrada nos
candidatos, nas suas características pessoais e de caracter, em vez de nos partidos e nos programas
eleitorais.
A personalização permite apelar mais facilmente aos afectos e ajuda a captar a atenção do público, daí que 
os jornalistas procurem “estórias com gente dentro” em vez de problemáticas como a corrupção ou o 
enfraquecimento da política e dos políticos. Como refere Saragoça da Mata (2015):

“(…) Para um caso ser mediático é necessário ter um arguido com relevância política, 
social ou económica, ou então dizer-se que ele a tem… mesmo que não tenha. Basta 
aplicar as mais básicas regras de marketing e até de vitrinismo utilizadas por publicitários 
e organizadores de prateleiras de supermercados: (…)”
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Corrreio da Manhã-
Setembro, 2014

Vara em choque com pena de prisão efetiva.  

Antigo ministro foi condenado a cinco anos 

de prisão no âmbito do processo 'Face Oculta'. 

FACE OCULTA

2014.09.05
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BREVE SÍNTESE CONCLUSIVA
Analisámos a relação entre os media, a justiça e a política no tratamento de quatro casos de 
corrupção ocorridos em Portugal entre 2008 e 2012, envolvendo governantes e outras figuras 
políticas. 

Através da análise de um vasto conjunto de peças de televisão e de imprensa, conjugadas com 
depoimentos de jornalistas com experiência na cobertura de casos de justiça e de declarações 
públicas de magistrados, constata-se que os media se tornaram um espaço de exposição da justiça 
tendo os seus agentes adquirido grande visibilidade. 

O enfoque das notícias nos actores políticos e em polémicas resultantes de violações do segredo 
de justiça e de controvérsias no seio das magistraturas, relegaram para plano secundário a análise 
do fenómeno da corrupção política e das suas consequências no funcionamento da democracia e 
no desenvolvimento do país, em particular as consequências para o País dos quatro casos em 
análise. 
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BREVE SÍNTESE CONCLUSIVA
A personalização das notícias é particularmente visível no facto de o ex-primeiro-ministro, José 
Sócrates e o ex-ministro Paulo Portas, ambos líderes dos respectivos partidos, na altura dos 
acontecimentos, terem obtido um protagonismo e visibilidade superiores aos suspeitos que viriam 
a ser acusados pela justiça, sendo os actores mais presentes em 3 dos casos, embora nenhum deles 
tenha sido constituído arguido. 

As peças analisadas assumiram em alguns casos uma função de denúncia, com enfoque no 
julgamento moral e na procura de culpados. O estatuto de “assistente no processo” nos casos 
Freeport e Face Oculta requerido por jornalistas de alguns dos media incluídos no estudo, ao 
facultar o acesso aos processos na fase de inquérito, transformou esses jornalistas em “auxiliares 
da justiça”, sem distinção de papéis e de metodologias entre a investigação jornalística e de 
investigação criminal. 
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BREVE SÍNTESE CONCLUSIVA
Essa situação marcou o agendamento  e o enquadramento jornalístico da cobertura desses dois casos 
pela influência que os meios com acesso aos processos exerceram sobre os outros, constituindo-se 
como dominantes na formatação de uma determinada visão desses casos e dos seus protagonistas 
principais. Os fenómenos de mimetismo verificados entre órgãos de comunicação criaram um fluxo 
noticioso circular, limitativo do pluralismo e da diversidade da informação publicada sobre estes 
casos. 

A análise dos 4 casos revela um peso considerável de fontes oficiais, nomeadamente, declarações de 
representantes de instituições oficiais e de corporações com interesses nos processos, como sejam os 
advogados dos arguidos, magistrados do Ministério Público e membros dos partidos políticos.

As polémicas em torno das fugas de informação, do uso de escutas e da violação do segredo de 
justiça constituíram-se como temas salientes em prejuízo de uma discussão da problemática da 
corrupção. 
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Fim da apresentação

MUITO OBRIGADA
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