
DIFAMAÇÃO E CALÚNIA –

PRÁTICAS NACIONAIS, REGULAMENTOS INTERNACIONAIS. 

TENDÊNCIAS CULTURAIS E TRAJÉCTORIAS LEGAIS.

Palestra para a Delegação dos Média de Angola, 25 de Outubro de 2018

The Governance Group / Centro Norueguês para os Direitos Humanos

Niels Jacob B. Harbitz



O que é difamação exactamente…
O dicionário diz: 

“a acção de prejudicar a boa reputação de alguém; calúnia ou 
difamação”. 

Calúnia
substantivo: a acção de fazer uma declaração oral falsa prejudicial para 
a reputação de uma pessoa...
verbo: fazer declarações falsas e prejudiciais sobre alguém.

Difamação
substantivo: uma falsa declaração publicada que é prejudicial para a 
reputação de uma pessoa; uma difamação escrita.
verbo: difamar alguém através da publicação de um libelo.





No uso da linguagem comum, ou seja, fora da 
definição legal estrita da lei internacional, difamação 
também pode ser…

… a comunicação de uma declaração falsa que 
prejudique a reputação não só de um indivíduo, mas, 
por exemplo, de uma empresa, um produto, um 
grupo, um governo, uma religião ou de uma nação 
inteira.  



Dilema fundamental …

Por um lado ...

“Ninguém será objecto de… 
atentados ilegais à sua honra e à 
sua reputação.”

Artigo17.1 do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos

Por outro lado ...

“Toda e qualquer pessoa tem direito à 
liberdade de expressão… O exercício das 
liberdades previstas … neste artigo … 
pode ser submetido a certas restrições, 
que devem, todavia, ser expressamente 
fixadas na lei e que são necessárias: a) 
Ao respeito dos direitos ou da reputação 
de outrem, b)  ….”

Artigo 19.2 e 3 do Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos



O desafio geral é atingir um equilíbrio
adequado entre…

… o direito do 
indivíduo à liberdade 
de expressão e à 
liberdade de 
informação vs. …

... a obrigação do Estado 
de proteger os seus 
cidadãos contra ataques 
ilegais contra a sua honra 
e reputação…

… entre outras coisas, a fim de manter a 
credibilidade na promoção da liberdade dos meios 
de comunicação.



Liberdade de expressão …
… inclui o direito de procurar, receber e transmitir 
informações.

A liberdade de informação é importante porque …

• é necessária para a realização de alguns outros direitos humanos,

• ajuda a assegurar a democracia. Na verdade, a democracia não 
funcionaria sem ela.

• a sua necessidade para o bom desenvolvimento. Na verdade, sem 
ela, o desenvolvimento daria errado com muita mais frequência. 
A fim de fazer as escolhas certas de desenvolvimento, precisamos 
de saber.





Ao longo dos anos, tem havido uma tendência de 
mudança na prática jurídica em matéria de difamação

Anteriormente, a prática legal era, basicamente, de que para não 
ser considerado culpado e condenado por difamação, a pessoa 
tinha que provar que o que tinha expressado era verdade. Por 
outras palavras, uma vez que a verdade da questão era 
estabelecida, a decisão do tribunal também estava bastante 
estabelecida.



Ao longo dos anos, tem havido uma tendência de mudança
na prática jurídica em matéria de difamação

Hoje em dia, tanto os tribunais internacionais como os tribunais 
nacionais em cada vez mais países também consideram se:

• a afirmação contestada resolve um problema de interesse público ou não,

• a afirmação contestada se origina num meio de comunicação próprio do acusado ou 
de outros lugares, e se são simplesmente repetições / citações,

• os indivíduos nomeados são figuras públicas, se são de interesse público ou não,

• as reivindicações são factuais ou baseadas em valores próprios,

• foram feitas investigações suficientes dos factos,

• o direito de resposta do difamado foi devidamente observado. Basicamente, ele / ela 
teve o tempo suficiente, espaço e oportunidade para expressar o seu / sua versão e 
opinião sobre o assunto em questão?



Esta é a tendência, por exemplo, em …

• Noruega, onde a difamação não é mais um assunto para o 

Direito Penal. Desde 1 de Outubro de 2015, é regulamentada por 
legislação concernente à indemnização por danos e, como tal, 
abrangida pelo Direito Civil. 

• TEDH, onde veredictos nacionais, incluindo os Noruegueses, já 

foram com mais frequência retirados e considerados inválidos, com 
referência ao conjunto mais amplo de considerações / requisitos 
que já vimos.

Uma consequência clara da prática do TEDH é que o número de casos 
na Noruega, por exemplo, foi significativamente reduzido, em mais 
de 30 casos por ano, nos anos 80 e 90, para uma média de apenas 2 
por ano.



Ao nível das Nações Unidas, a tendência é um 
pouco diferente:
Na ONU, principalmente, os países islâmicos têm consistentemente argumentado a 
favor de uma legislação mais forte contra a difamação da religião (o que eles tendem 
a considerar tanto como um insulto pessoal como uma blasfémia).

Principalmente, os países ocidentais têm argumentado contra isto, e especialmente 
com referência ao dano que tal legislação proposta pode fazer  ao direito 
fundamental à liberdade de discurso / expressão, opinião / religião, à informação e 
aos média.

O Relator Especial das Nações Unidas sobre a Liberdade de Expressão também 
manifestou preocupação com o aumento da tensão e (em alguns lugares) a mudança 
do equilíbrio entre o direito de não ser sujeito a ofensas ilegais à sua honra e 
reputação, e o direito à liberdade de expressão, religião, opinião, e aos meios de 
comunicação.



As Nações Unidas, ao lado dos mandatos 
especiais da OSCE e da OEA, também …

• Declarou que a difamação penal NÃO é uma restrição justificável da 
liberdade de expressão,

• Recomendou que todas as leis de difamação penal deveriam ser abolidas e 
substituídas, quando necessário, por leis civis de difamação apropriadas,

• Tem analisado grande número de casos particulares em países tão diferentes 
como, por exemplo, Azerbaijão, Camarões (não OSCE, obviamente), e da 
Noruega.

O TEDH recusou-se a declarar que as leis de difamação criminosa são, por 
definição, uma violação do direito à liberdade de expressão. 



O Comité de Direitos Humanos da ONU adoptou 
igualmente numerosas resoluções de relevância para a 
difamação, talvez a mais notável a Res. 16/18 de 2011. 
Entre outros, esta resolução:

• Manifesta a sua preocupação sobre a intolerância, discriminação e violência contra 
as pessoas com base na sua religião ou crença,

• Condena o apoio à discriminação com base na religião ou crença,

• Reconhece que o debate aberto pode proteger contra a intolerância religiosa,

• Incentiva a adopção de medidas para criminalizar o incitamento à violência com 
base na religião ou crença,

• Convoca os Estados a assegurar que não haja qualquer discriminação com base na 
religião ou crença,

• Convoca os Estados a combater o perfil religioso (o uso da religião como critério).



… e a Comissão Africana dos Direitos Humanos e 
dos Povos, 
na Resolução 62 (XXXII) 02  

Declaração de Princípios sobre a Liberdade de 
Expressão em África (2002) 
estabelece (Artigo XII, 1, Protecção de Reputações) que “Os Estados 
devem assegurar que as suas leis relativas à difamação estejam em 
conformidade com os seguintes padrões:
(…)
-as sanções não devem nunca ser tão severas que inibam o direito à
liberdade de expressão, incluindo por outros.” 



O que constitui difamação é muito claramente 
determinado culturalmente… 



Isto tem consequências sobre como se 
procede e se pune legalmente:
Essencialmente, depois de se ter sido submetido a um acto ou 
expressão de difamação, você pode fazer três coisas:

• Pode tentar obter a punição do “difamador”,

• Pode tentar obter a anulação da difamação em si,

• Pode tentar obter uma compensação.

Ou, claro, a combinação dos três…

Diferentes países têm legislação e práticas jurídicas diferentes. Mais 
ainda, esta área do Direito está em transição.



Países que consideram um crime de difamação punível 
nos termos da sua legislação penal, tendem 
principalmente a aplicar esta legislação nos casos em que 
o clero, a religião do Estado e/ou os agentes públicos de 
alto escalão, o chefe de Estado ou do próprio governo 
foram difamados. 



Países em que se considera a difamação "apenas" uma 
ofensa civil tendem, em geral, a colocar uma ênfase 
maior sobre a liberdade de expressão. Isto só se aplica, 
no entanto, se a lei

• For formulada de uma forma que proteja de abusos do 
governo,

• Garantir que aqueles que são processados sejam 
capazes de fazer uma defesa adequada,

• Estabelecer limites razoáveis para o montante da 
indemnização que pode ser concedido.  

Fonte: Artigo 19



Independentemente de saber se a legislação de um país 
trata a difamação como um ilícito civil ou criminal, ainda há 
potencial para violar a liberdade de expressão, 
principalmente por ...

• Atrasar, obstruir, desencorajar ou impedir a partilha e / 
ou divulgação de informações

• De várias maneiras, ao desencorajar ou impedir o público 
de procurar ou receber informação



Finalmente, mais algumas palavras sobre

Difamação no contexto da segurança, 
religião e blasfémia…

Artigo 19.3. PIDCP diz:

“O exercício dos direitos previstos no parágrafo 2 deste artigo implica deveres

responsabilidades especiais. Pode, portanto, estar sujeito a certas restrições, 

mas estas devem ser apenas aquelas previstas por lei e são necessárias:

(a) Pelo respeito dos direitos ou reputações de outros;

(b) Para a protecção da segurança nacional ou da ordem pública, ou da saúde

pública ou moral”. 



Finalmente, mais algumas palavras sobre

Difamação no contexto da segurança, religião 
e blasfémia...

O que muitas vezes acontece, é 

que o artigo 19.3.b do PIDCP é 

mal interpretado, como um 

pretexto / permissão e uma 

desculpa para restrições 

temporárias ou permanentes e 

para violações do direito à 

liberdade de expressão, religião, 

opinião, informação e dos média.



Finalmente, mais algumas palavras sobre

Difamação no contexto da segurança, 
religião e blasfémia (cont.)…

Artigo 20.2. do PIDC diz:

Qualquer defesa de ódio nacional, 

racial ou religioso que constitua

incitamento à discriminação, 

hostilidade ou violência será

proibida por lei.



Finalmente, mais algumas palavras sobre

Difamação no contexto da segurança, religião 
e blasfémia (cont.) ...

Da mesma forma, o artigo 20.2 do 

PIDCP pode também facilmente 

entrar em conflito (e ser usado 

para violar) o direito à liberdade 

de expressão, reunião pacífica e 

associação, crença e religião, 

opinião, informação e os média.



Obrigado!



• Questões?
• Clarificações?
• Pontos para discussão? 
• Desafios de Grupo com 

apresentações curtas…




