


  
Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto  

 

 NOTA DE ADMISSIBILIDADE  
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ASSUNTO: Solicita que desencadeie os procedimentos necessários com vista à destituição 
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Introdução 

 

A Petição n.º 366/XIII (2.ª) deu entrada na Assembleia da República em 19 de julho de 2017, 

tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para apreciação, no 

dia 1 de agosto de 2017, por despacho datado de 28 de julho de 2017 do Senhor Presidente da 

Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 

 

 

I. A petição 

 

1. O Diretor do Jornal “Correio da Manhã”, Octávio Ribeiro, e a empresa COFINA 

proprietária desta publicação, vêm, ao abrigo do disposto na lei de exercício do direito de 

petição (Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada pelas Leis n. os 6/93, de 1 de março, 

15/2003, de 4 de junho, 45/2007, de 24 de agosto e 51/2017, de 13 de julho e pela 

Declaração de Retificação n.º 23/2017, de 5 de setembro), como é referido na mesma 

exposição, apresentar uma petição, na qual expõem e requerem o seguinte: 

1.1. Entendem os peticionários que o atual Vice-Presidente da Entidade Reguladora para 

a Comunicação Social – ERC, Professor Alberto Arons de Carvalho, não reúne as 

necessárias condições de isenção e imparcialidade para se manter em funções; 

1.2. Existindo, segundo os peticionários, indícios – que consideram resultar, 

nomeadamente, de um artigo da jornalista Felícia Cabrita, publicado no Jornal Sol a 

23/01/2015 (e anexo à petição), dando conta de conversas mantidas entre o Sr. 

Engenheiro José Sócrates e o Professor Arons de Carvalho, com vista a influenciar 

uma deliberação da ERC relativa ao Correio da Manhã; 

1.3. Deliberação essa de 17/2014, no qual o Conselho Regulador da ERC reprova a 

atuação do Correio da Manhã, na sequência da queixa apresentada por José 

Sócrates Carvalho Pinto de Sousa contra esse jornal; 

1.4. Recomendando-se ainda ao Correio da Manhã, na mesma deliberação, o 

“escrupuloso cumprimento das normas ético-legais da prática jornalística, que impõem 

o dever de informar com rigor e isenção, bem como o de sustentar nas respetivas 

fontes a informação publicada. O Conselho Regulador da ERC relembra ainda ao 

jornal Correio da Manhã que a liberdade de informação pressupõe a assunção de 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13047
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/ExercicioDireitoPeticao_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/a/626719
https://dre.pt/application/file/a/553356
https://dre.pt/application/file/a/640815
https://dre.pt/application/file/a/107668272
https://dre.pt/application/file/a/108101799
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uma conduta responsável e consentânea com o respeito por outros valores de igual 

dignidade, conforme exigido pelo artigo 3.º da Lei de Imprensa”; 

1.5. Não tendo o Dr. Arons de Carvalho pedido escusa na referida deliberação, antes a 

tendo votado favoravelmente; 

1.6. O que, ainda segundo os peticionários, lança uma suspeição sobre a conduta do Vice-

Presidente da ERC que compromete a atividade desta entidade reguladora, ainda 

para mais numa altura em que os órgãos de comunicação social propriedade da 

COFINA são visados em múltiplas deliberações da ERC; 

1.7. Assim, pedem ao Senhor Presidente da Assembleia da República que desencadeie 

os procedimentos necessários com vista à destituição do Professor Arons de Carvalho 

do cargo de Vice-Presidente do Conselho Regulador da ERC, nos termos do disposto 

nos artigos 22.º, n.º 1, alínea e) e 23.º da Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro (que cria 

a ERC), bem como ao abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 16.º (que estabelece a 

competência do Sr. Presidente da Assembleia da República para encaminhar as 

petições para as comissões competentes) e do artigo 232.º do Regimento da 

Assembleia da República (direito de petição); 

1.8. Os peticionários oferecem, ainda prova testemunhal (com a indicação de duas 

testemunhas: Felícia Cabrita e José Sócrates) e pedem que seja oficiado o 

Procurador da República, titular do processo n.º 122/13.8TELSB, a fim de ser 

levantado o segredo de justiça, sendo junto aos autos a cópia das escutas às 

conversas mantidas entre o Prof. Arons de Carvalho e o Engenheiro José Sócrates 1.    

 

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificados os 

subscritores, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no 

artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei nº 43/90, de 10 de agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho2.  

                                                           
1 Refira-se, a este propósito que, nos termos da lei penal aplicável, a transcrição do conteúdo de “escutas telefónicas” em 

meios de comunicação é sempre proibida, a menos que os visados consintam expressamente na divulgação e a violação do 

segredo de justiça constitui crime. 

2 As alterações introduzidas por esta lei entraram em vigor a 14 de julho de 2017, nos termos do disposto no seu artigo 5.º, 

excetuando-se o previsto no n.º 2 do artigo 18.º cuja produção de efeitos depende do “cumprimento dos requisitos técnicos 

aplicáveis e a entrada em funcionamento da plataforma eletrónica nele referida.”, cfr. n.º 2 do referido artigo 5.º. Considerando 

as regras de aplicação da lei no tempo, previstas no artigo 12.º do Código Civil, as alterações em questão afetam a tramitação 

da presente petição, uma vez que esta deu entrada em data posterior à publicação e entrada em vigor da referida lei.  

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/a/107668272
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis
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2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se localizou nenhuma outra 

petição ou qualquer iniciativa legislativa sobre esta matéria, na presente Legislatura.  

3. A ERC, enquanto entidade de regulação da comunicação social, merece referência 

constitucional na alínea a) do n.º 6 do artigo 168.º da Constituição da República Portuguesa, 

tendo sido criada pela Lei n.º 53/2005, de 8 de novembro, que aprovou também os seus 

estatutos. 

4. Nos termos dos artigos 15.º a 18.º da mesma lei, a Assembleia da República elege quatro 

membros para o seu Conselho Regulador (responsável pela definição e implementação da 

ação de regulação), de entre pessoas com referida idoneidade, independência e 

competência técnica e profissional. 

5. Os membros do Conselho Regulador estão, designadamente, sujeitos às incompatibilidades 

e impedimentos dos titulares de altos cargos públicos. 

6. A última eleição para o Conselho Regulador da ERC ocorreu em 14/10/2011, tendo a posse 

ocorrido a 9/11/2011, pelo que os atuais membros terminaram o seu mandato de cinco anos, 

não renovável, a 09/11/2016, mantendo-se em funções até à posse dos novos membros. 

7. Os peticionários referem-se, certamente por lapso, à Lei-quadro das entidades 

administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos 

setores privado, público e cooperativo (Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto), visto que o n.º 4 do 

artigo 3.º desta lei refere expressamente que a mesma não se aplica à ERC, que é regida 

por legislação especial. 

8. Legislação essa que é, precisamente, a Lei n.º 53/2005, a qual prescreve vários normativos 

tendentes a assegurar a isenção e a independência dos membros do Conselho Regulador, 

prescrevendo, em concreto, várias incompatibilidades. 

9. A alínea e) do n.º 1 do artigo 22.º da lei (Cessação de funções), refere que os membros do 

Conselho Regulador da ERC cessam o exercício das suas funções “por demissão decidida 

por resolução da Assembleia da República, aprovada por dois terços dos deputados 

presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, 

em caso de grave violação dos seus deveres estatutários, comprovadamente cometida no 

desempenho de funções ou no cumprimento de qualquer obrigação inerente ao cargo”. 

10. Por sua vez, a alínea f) da mesma norma refere que o Conselho Regulador cessa também 

funções se for dissolvido, sendo que o regime de dissolução consta do artigo 23.º, o qual 

preceitua que essa dissolução tem lugar por resolução da Assembleia da República, 

aprovada por dois terços dos deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta 

dos deputados em efetividade de funções, em caso de graves irregularidades no 

funcionamento do órgão, sendo que, nesse caso, a designação dos novos membros do 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=588&tabela=leis
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106926280/201705020100/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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conselho regulador assume carácter de urgência, devendo aqueles tomar posse no prazo 

máximo de 30 dias a contar da data da aprovação da resolução de dissolução.  

11. Ou seja, em qualquer dos casos (cessação de funções de um membro ou dissolução do 

Conselho Regulador) trata-se de uma medida extrema, que apenas poderá ser aplicada – 

reunida a necessária maioria qualificada para aprovar um projeto de resolução nesse sentido 

– se a alegada violação do dever de isenção, enquanto dever estatutário, ou a existência de 

graves irregularidades no funcionamento do órgão forem comprovadas. 

12. Sendo, supostamente, para que a Assembleia da República faça tal comprovação que é 

oferecida prova testemunhal e requerido o pedido de junção de escutas em processo judicial. 

13. Resta saber se tal é possível de ser realizado em sede de direito de petição, tendo 

designadamente em conta o regime de proteção do segredo de justiça que resulta do n.º 3 

do artigo 20.º da Constituição e dos artigos 86.º e 89.º do Código de Processo Penal.  

14. Nos termos destes dispositivos legais, o segredo de justiça visa, por um lado, garantir a 

integridade da investigação e, por outro, proteger algumas pessoas envolvidas no processo, 

como o arguido. Pelo que só em casos devidamente fundamentados será possível o seu 

levantamento, mediante autorização da autoridade judiciária, por iniciativa própria ou 

mediante requerimento do arguido, do assistente ou do ofendido. 

15.  Pode, em alternativa, ser autorizada a passagem de certidão pelo tribunal, em que seja 

dado conhecimento do conteúdo de documento em segredo de justiça, desde que 

necessária a processo de natureza criminal ou à instrução de processo disciplinar de 

natureza pública, bem como à dedução do pedido de indemnização civil. Ora, nenhuma 

destas condições parece estar reunida. Acresce que, não está em causa uma comissão 

parlamentar de inquérito que dispõe de poderes especiais de investigação de acordo com o 

regime jurídico dos inquéritos. 

16. Assim, considera-se que o objeto da petição está bem identificado. No entanto, uma petição 

com o presente objeto poderá eventualmente contender com o princípio constitucional da 

separação de poderes, tendo em conta que a matéria não está só a ser objeto de apreciação 

judicial como até estará, segundo os peticionários abrangida por segredo de justiça. 

17. Não obstante, dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-se 

que não se verificam razões para o seu indeferimento liminar - nos termos do artigo 12.º da 

Lei de Exercício do Direito de Petição –, pelo que se propõe a admissão da petição. 

18. Destarte, entende-se que a matéria peticionada insere-se na função da Assembleia da 

República de decisão da cessação de funções de um membro do Conselho Regulador da 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social. 

 

III. Tramitação subsequente 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=199&tabela=leis
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1. Dado que se trata de uma petição que tem dois subscritores, não é obrigatória a sua audição 

perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1 da LDP), a publicação no Diário da Assembleia da 

República/DAR (artigo 26.º, n.º1, alínea a), idem), a apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 

1, alínea a) da LDP) e a audição do peticionário pelo Deputado relator (17.º, n.º 5 da LPD). 

2. Nos termos do artigo 17.º, n.º 5 da LPD “Recebida a petição, a comissão parlamentar 

competente toma conhecimento do objeto da mesma, delibera sobre a sua admissão, com 

base na nota de admissibilidade, e nomeia obrigatoriamente um Deputado relator para as 

petições subscritas por mais de 100 cidadãos.”   

3. Atendendo ao procedimento aprovado pela Comissão para as petições que tenham até 

1.000 subscritores, poderá proceder-se à audição do peticionário pelo Deputado relator, em 

reunião aberta a todos os Deputados da Comissão. 

4. Propõe-se que se questione a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, para 

que se pronuncie sobre a petição, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos n.ºs 4 e 5 

do artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º, da Lei de Exercício do Direito de Petição.  

5. Sugere-se ainda que, no final, a Comissão pondere a remessa de cópia da petição e do 

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares, para tomada das medidas que 

entendam pertinentes, nos termos do artigo 19.º da Lei de Exercício do Direito de Petição. 

6. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da data 

da sua admissão, descontados os períodos de suspensão do funcionamento da Assembleia 

da República, em cumprimento do estabelecido no n.º 9 do artigo 17.º da citada Lei.  

 

 

IV. Conclusão 

 

1. A petição é de admitir; 

2. Tendo em conta que tem dois subscritores, não é obrigatória a sua publicação integral no 

DAR, a audição do peticionário na Comissão, a apreciação em Plenário e a audição do 

peticionário pelo Deputado relator; 

3. Poderá ser efetuada a audição do peticionário pelo Deputado relator, caso seja esse o 

entendimento da Comissão, em reunião aberta a todos os Deputados; 

4. Deverá questionar-se a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, para que se 

pronuncie sobre a petição. 

 

Palácio de S. Bento, 8 de setembro de 2017 
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A assessora da Comissão 

 

Inês Maia Cadete 
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