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Introdução 

 

A Petição n.º 210/XIII (2.ª) deu entrada na Assembleia da República em 16 de novembro de 

2016, por via eletrónica, tendo baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e 

Desporto, para apreciação, no dia 21 de novembro, por despacho do Senhor Vice-Presidente da 

Assembleia da República, Deputado Jorge Lacão. 

 

 

I. A petição 

 

1. O peticionário solicita à Assembleia da República uma alteração legislativa ao n.º 2 do artigo 

29.º da Lei n.º 2/99, de 13 de janeiro (Lei da Imprensa), que prevê que, no caso de haver 

lugar à responsabilidade civil por danos causados por facto cometido por meio de imprensa, 

respondem solidariamente o autor do escrito ou imagem inseridos numa publicação 

periódica com conhecimento e sem oposição do diretor ou seu substituto legal e a empresa 

jornalística.  

2. A favor da sua pretensão, alega que: 

 

 Estatuindo o n.º 2 do artigo 29.º que, «No caso de escrito ou imagem inseridos numa 

publicação periódica com conhecimento e sem oposição do director ou seu substituto legal, 

as empresas jornalísticas são solidariamente responsáveis com o autor pelos danos que 

tiverem causado», a questão que se coloca é a de saber se a ordem de um superior 

hierárquico, isento de responsabilidade civil por danos emergentes de uma ofensa aos 

direitos individuais, obriga um jornalista a escrever sobre determinados pormenores da vida 

de alguém ou a tirar determinada fotografias fora do âmbito da sua vida pública ou que 

atente à sua dignidade. Para o peticionário esse facto pode colocar em causa não só a 

liberdade de consciência do jornalista mas também o direito à imagem da pessoa atingida 

por aquela intromissão, violando o direito à liberdade de consciência e de expressão dos 

jornalistas, assim como o direito dos cidadãos de acesso à informação. 

 

 Para além disso, considera que a redação do n.º 2 do artigo 29.º entra em contradição direta 

com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, que estipula que «Ao director compete orientar, 

superintender e determinar o conteúdo da publicação.» 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12891
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=138&tabela=leis
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Ora, diz o peticionário, que «se cabe ao diretor, ou seu substituto, orientar o conteúdo da 

publicação qual é o fundamento para o legislador retirar a responsabilidade destes no caso 

de artigo ou fotografia lesiva de direitos de terceiros? Se no campo da responsabilidade 

criminal, e em determinadas condições, o diretor da publicação, ou seu substituto, poderão 

ser igualmente responsabilizados, pergunta qual é então a razão de ser desta distinção.» 

 

 Por outro lado, a redação do artigo 29.º da Lei de Imprensa tem sido alvo de diversas 

interpretações e decisões judiciais contraditórias: 02A267, 08P1410, 4822/06.0TVLSB e 

77/05.2TBARL.E1.S1 

 

e, nesse sentido, considera que urge rever e alterar a mesma de forma a: 

 

 Chamar expressamente à colação todos os responsáveis pela linha editorial, sejam eles 

diretores, editores ou seus substitutos; 

 Responsabilizar conjuntamente (e não solidariamente) os diretores, ou seus substitutos, 

juntamente com a empresa detentora do meio de comunicação e os autores dos textos 

e/ou fotografias. 

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

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

subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 

9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LDP, Lei n.º 43/90, de 10 de agosto, alterada e 

republicada pela Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto.  

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. 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. 

4. Assim, entende-se que a matéria peticionada pode inserir-se nas funções de fiscalização dos 

atos do Governo e da Administração por parte da Assembleia da República. 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. Dado que se trata de uma petição que tem um subscritor, não é obrigatória a sua audição 

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

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/43682b414d262c1380256caf0064cd43?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f09bff52c434f3ff80257497004b2756?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/233d43aceb242f0a80257690003dec71?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a45fb5b7eb3682a18025779a0048d148?OpenDocument
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0567305680.pdf
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República/DAR (artigo 26.º, n.º 1, alínea a), idem) e a sua apreciação em Plenário (artigo 

24.º, n.º 1, alínea a), da LDP).  

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

4.000 subscritores, deverá proceder-se à audição do peticionário pelo Deputado relator, em 

reunião aberta a todos os Deputados da Comissão. 

3. Propõe-se que se questione o Ministro da Cultura e a Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social para que se pronunciem 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. 

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

respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para tomada das medidas que 

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

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

da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada Lei.  

 

IV. Conclusão 

 

1. A petição é de admitir; 

2. Tendo em conta que tem apenas um subscritor, não é obrigatória a publicação integral no 

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

3. Deverá 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 o Ministro da Cultura e a Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social para que se pronunciem sobre a petição. 

   

 

 

Palácio de S. Bento, 23 de novembro de 2016 

 

 

A assessora da Comissão, 

 

Maria Mesquitela 


