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RESUMO 

 

 Muito mais que um crime de grande repercussão, o caso Daniella 

Perez, graças a sua longa e farta cobertura, é o cenário ideal para o 

estudo da complexa relação que se estabelece entre Imprensa e  Poder 

Judiciário. Tal relação pode ser definida como uma “simbiose 

competitiva”: ao mesmo tempo em que há cooperação  e 

complementariedade, há um conflito, relacionado a maneira pela qual 

essas duas instâncias definem suas responsabilidades políticas e 

administram a produção de suas  verdades. 

 Diante de um crime tão bombástico, a Imprensa acompanhou, 

atenta, as investigações policiais, o processo judicial e o julgamento dos 

acusados. Todavia, sua cobertura não privilegiou  dados do inquérito 

ou do processo. Para explicar um acontecimento que não se explicava 

puramente pelos seus elementos factuais, os jornalistas recorreram a 

uma narrativa moralizante que enfatizava a natureza  monstruosa de 

Guilherme e Paula. 

 O apelo à narrativa, aqui, antes de ser considerado um método 

de alterar a verdade ou uma forma de denúncia prévia, é sobretudo 

um poderoso recurso na construção da autoridade interpretativa  e 

descritiva dos jornalistas acerca da realidade. Sob essa perspectiva, 

informação, narrativa e ordem moral estão intimamente relacionadas 

na cobertura do caso Daniella Perez.  
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ABSTRACT 

 

 

 Much more than a crime of great repercussion, the case Daniella 

Perez thanks to its long and satiates covering, is the ideal scenery for 

the study of the complex relationship that settles down between Press 

and Court. Such relationship can be defined as a “competitive 

symbiosis”: at the same time that there are cooperation and 

complementariety, there is a conflict, related to the way those two 

instances define their political responsabilities and administer the 

production of their truths. 

 Face such a noisy crime, the Press accompanied, with attention, 

the police investigations, the lawsuit and the accused’s judgement. 

Though, its covering didn’t privilege the data of the inquiry or of the 

process. To explain an event that was not explained purely by its facts, 

the journalists fell back upon a moralizing narrative that emphasized 

Guilherme’s and Paula’s monstrous personality. 

 The appeal of the narrative, here, before being considered a 

method of changing the truth or a form of previus accusation, it is 

mostly a powerful resource  in the construction of the journalists’ 

interpretative and descriptive authority about the reality. Under that 

perspective, information, narrative and moral order are intimately 

related in the covering of the case Daniella Perez. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Ah, será possível, perguntei-me, monstro que sou! Desgraçadas vítimas! Será possível que eu tenha 
feito isso, não, é apenas um sonho! Ah, não, é demasiadamente real!” 1 

 
 

“As 16 tesouradas que mataram a atriz e bailarina Daniella Perez, de 22 anos, na noite 

de segunda- feira foram dadas pelo ator Guilherme de Pádua, o Bira da novela “De corpo e 

alma” – o namorado ciumento e possessivo de Yasmin, personagem da atriz”. O lead de O 

Globo reportando a descoberta do responsável pelo assassinato da atriz Daniella Perez é um 

exemplo expressivo da postura que a Imprensa Brasileira tem assumido na cobertura do 

crime e da violência. Rápida e implacável em seus julgamentos, a Imprensa tem se 

distanciado das tradicionais regras que pautam a objetividade jornalística e praticado um 

jornalismo que ultrapassa o qualificativo “engajado”. 

 Essa postura tem provocado um conflito. De um lado, o Poder Judiciário acusa a 

Imprensa de querer ocupar de forma ilegítima atribuições que lhe foram 

constitucionalmente confiadas. Tal acusação mobiliza os profissionais de direito e estimula 

algumas tentativas de controle, como por exemplo, o advento da Lei da Mordaça (Projeto 

nº 3.232/1992). 

 De outro, alegando a ineficiência da prestação jurisdicional e a defesa do interesse 

dos cidadãos, os jornalistas reivindicam a função de guardiões da sociedade, realizando a 

justiça onde acreditam que o Judiciário se encontra em falta. Atuando nesta linha, de forma 

bastante significativa, o Observatório de Imprensa, criado pelo jornalista Alberto Dines, 

tem buscado uma aliança com o Ministério Público na defesa do direito à informação. 

O conflito entre Imprensa e Judiciário também tem despertado atenção dos 

acadêmicos que se ocupam do tema “mídia e justiça”. Neste campo de estudo, a idéia de 

que a Imprensa exerce indevidamente o seu papel de punir é predominante.  

Ao analisar a construção discursiva do noticiário sobre a violência no Rio de 

Janeiro, Fausto Neto, Castro e Lucas (1995) constataram que a Imprensa não se limita 

apenas a noticiar a violência ou o crime, mas assume o papel de um verdadeiro tribunal: 

                                                 
1 Pierre Rivière, in “O Memorial”. Eu Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. 
Org.Foucault, Michel (2000:58).  
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julga, acusa, sentencia. Nesse sentido, ela tem capacidade de alterar a realidade, pois seu 

discurso sobre a violência é, antes de mais nada, um processo de violência. Para estes 

autores, a Imprensa aponta o real, selecionando e enquadrando os fatos, e manipula o olhar 

do público, subordinando-o a um determinado esquema valorativo no qual aquilo que é 

apontado está sempre enquadrado em uma tela de julgamento. 

Esta estratégia de realização simbólica da justiça tem sido utilizada, em termos 

análogos, pelo programa “Linha Direta”, da TV Globo. Estudando os mecanismos 

discursivos desse programa, Kleber Mendonça (2001) denuncia a exorbitação do direito da 

Imprensa de manter a sociedade informada do crime e da violência, em detrimento de 

diversos direitos e garantias individuais do acusado, como o direito à preservação da 

intimidade, de manter-se em silêncio, ao juízo natural2 e a presunção de inocência.  

 De acordo com Martins Silva, o cidadão é duplamente vítima quando a Imprensa 

julga e pune crimes sem realizar uma investigação prévia: “o cidadão não só desconhece os 

seus direitos, como acaba sendo julgado e sentenciado, cumprindo a pena que lhe é imposta 

pela imprensa-tribunal, cujo rito é sumaríssimo: ela expõe, acusa e esquece. Vale-se das 

fontes e de seu sigilo protetor, da mesma forma como o Santo Ofício preservava a 

identidade de seus informantes” (2000:08). 

  Em artigo que trata da construção discursiva do assassinato da atriz Daniella Perez, 

Alsina e Velloso (1995) ressaltaram que a cobertura do crime não foi construída a partir de 

dados objetivos do processo criminal, e sim, através da elaboração de um perfil psicológico 

de todos os envolvidos no caso, principalmente da vítima e dos acusados. Agindo dessa 

forma, a Imprensa foi taxativa ao condenar os acusados, suprimindo- lhes qualquer 

possibilidade de defesa. 

 Tais perspectivas dão conta de aspectos relevantes do tratamento do crime pela 

Imprensa. Elas expõem os mecanismos através dos quais a Imprensa legitima como 

verdades absolutas interpretações particulares dos eventos noticiados e problematizam as 

conseqüências de tal atitude do ponto de vista dos direitos individuais e da democracia. No 

entanto, elas deixam de lado outras peculiaridades.  

                                                 
2 O juízo natural trata-se de uma garantia constitucional que estabelece que todo cidadão somente poderá ser 
julgado por juiz ou tribunal determinados previamente pela lei, vedando, portanto, a criação de juizes e 
tribunais de exceção.  
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É importante observar que a relação entre Imprensa e Judiciário não é somente uma 

relação de conflito. Não obstante seus interesses, por vezes, contraditórios, elas são 

obrigadas a conviver e a colaborar: a Imprensa tem necessidade de fontes para produzir o 

noticiário e os diversos setores do Judiciário se valem da Imprensa para obter publicidade e 

prestígio. 

 Segue-se ainda que as diferenças de interesse não bastam para explicar o conflito: é 

fundamental considerar que Imprensa e Judiciário utilizam regimes distintos de produção 

de verdades. Enquanto o Judiciário obedece a uma lógica longa e complexa na produção de 

suas verdades, a Imprensa, para garantir a circulação diária do noticiário, utiliza um 

conjunto de procedimentos que possibilita uma produção imediata de verdades. 

  Tais peculiaridades se apresentam de maneira mais nítida a mim, em razão de 

minha dupla formação acadêmica: Direito e Comunicação Social. O interesse particular 

pelo tema advém não somente pela importância dada à reflexão sobre os rumos da 

democracia e o exercício da cidadania no Brasil, mas especialmente pelo desejo de atuar na 

fronteira desses dois campos de saber. 

 A fim de ilustrar toda complexidade que permeia a relação entre Imprensa e 

Judiciário, propomos a realização de um estudo de caso, cujo objeto é o tratamento 

dispensado pelo Jornal O Globo na cobertura do assassinato da atriz Daniella Perez. A 

grande repercussão deste crime e a sua farta cobertura possibilitaram uma maior 

visibilidade dos problemas que envolvem “míd ia e justiça”.  

 Daniella Perez e Guilherme de Pádua eram os protagonistas da novela “De corpo e 

alma”, que ocupava o horário nobre da programação da TV Globo. Na trama escrita por 

Glória Perez - mãe de Daniella – os dois interpretavam Bira e Yasmin, um casal romântico 

que vivia um relacionamento turbulento por conta das crises de ciúmes de Bira. O amor 

apimentado dos dois conquistou a simpatia do público e a novela conseguiu altos índices de 

audiência. No entanto, seu decurso normal foi desviado por uma tragédia da vida real: no 

dia 28 de dezembro de 1992 o corpo da atriz foi encontrado em um matagal na Barra da 

Tijuca, com várias perfurações no tórax e no pescoço. A autoria do crime foi imediatamente 

atribuída ao ator Guilherme de Pádua. Posteriormente, descobriram que a esposa do ator, 

Paula Thomaz, também estava envolvida no caso. Em janeiro de 1997, Guilherme foi 
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condenado a cumprir 19 anos de prisão. Em maio, do mesmo ano, Paula também foi 

condenada a pena de 18 anos e 6 meses de prisão.    

  O Globo acompanhou toda investigação policial, as etapas do processo judicial e o 

julgamento pelo Tribunal do Júri. Mas, paradoxalmente, a cobertura não foi construída a 

partir de dados da investigação ou do processo, e sim através de uma narrativa que 

reforçava a natureza monstruosa do fato e dos acusados. Dessa forma, O Globo, condenou 

Guilherme e Paula sumariamente.  O Judiciário, por outro lado, comprometido com as 

regras processuais penais e com as garantias constitucionais, principalmente com o 

contraditório e a presunção de inocência do réu, sem os quais o processo é considerado 

nulo, somente pôde dar seu veredicto cinco anos mais tarde.    

Para desenvolver essa problemática, a presente dissertação foi estruturada em quatro 

partes. A primeira dedica-se ao estudo do regime de produção da verdade jurídica. Aqui, o 

principal referencial teórico é Michel Foucault. Apresentando uma concepção positiva do 

poder, e assim, da verdade, Foucault vai estudar a formação da verdade jurídica e sua 

influência na sociedade discip linar. Seu estudo histórico interessa-nos em particular posto 

que descreve e analisa antigos regimes de produção de verdade que, ainda assim, podem ser 

encontrados no sistema jurídico brasileiro atual. Isso nos ajuda a compreender melhor os 

dilemas e paradoxos que envolvem a produção da verdade jurídica brasileira. 

A segunda parte desta dissertação cuida da produção da verdade jornalística.  

Diferente das práticas penais, a notícia não foi objeto das análises de Foucault. É certo que 

autores como Gilles Deleuze, Michael Hardt e Antônio Negri abordam relevantes questões 

acerca do poder dos media nas sociedades contemporâneas e que, de certa forma, suas 

obras podem ser consideradas extensões da obra de Foucault, mas diferentes deste, tais 

autores relacionam poder e produção de verdade de maneira bastante genérica. Assim, para 

dar conta das características da produção da verdade jornalística, recorremos a uma série de 

outros autores que, embora não façam referência expressa aos estudos foucaulteanos, 

abordam as relações de poder estabelecidas ao longo do processo de produção de notícias e 

estudam a autoridade cultural dos jornalistas. 

A terceira e a quarta parte tratam a análise da cobertura do assassinato da atriz 

Daniella Perez elaborada pelo O Globo. Aqui, os principais objetivos são ilustrar e 

relacionar a teoria exposta nos capítulos anteriores. Para tanto, nos ocuparemos na terceira 
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parte em descrever, de forma geral, a episódio do assassinato da atriz Daniella Perez, 

ocorrido no dia 28 de dezembro de 1992. Logo após, partiremos para a análise comparativa 

dos sistemas de produção de verdade jurídico e jornalístico. Nossa análise será realizada a 

partir de dois aspectos: a temporalidade em que tais instâncias produzem tais verdades e as 

suas respectivas peculiaridades discursivas. 

Tendo em vista que o nosso principal objetivo é privilegiar o aspecto jornalístico do 

tema, resolvemos dedicar o quarto capítulo à construção da narrativa jornalística do caso 

Daniella Perez. Nesta parte, procuramos destacar o uso da narrativa jornalística como meio 

de produção de sentido para o público, leigo em matéria jurídica. Para tanto, dividimos a 

cobertura do caso Daniella Perez em três partes. A primeira, se ocupou especificamente do 

assassinato. É, portanto, o ponto de origem da narrativa jornalística sobre o crime. A 

segunda, cuida dos elementos factuais posteriores a morte da atriz. Nesta parte, as notícias 

foram apresentadas como informação, e para ordenar a complexidade que registrar a 

realidade encerra, os jornalistas se valeram dos recursos narrativos. No entanto, a narrativa 

se mostrou essencial na elaboração da terceira parte, que trata da reconstrução biográfica de 

Guilherme. 

Assim, submetida a interrupções, limites e pausas decorrentes não apenas das 

dúvidas e incertezas que comumente povoam a produção de uma dissertação de mestrado, 

mas também dos desvios de minha própria trajetória pessoal e profissional, este trabalho 

procura, tão somente, analisar alguns aspectos intrínsecos da relação que se estabelece entre 

Imprensa e Judiciário. E é por este caminho que convidamos os que se aventurarem nessa 

leitura a seguir, seguindo assim os nossos próprios passos. 
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1. Justiça e Produção de Verdade  

 

“Somos Julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar ta refas e 
destinados a um certo modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem 

consigo efeitos específicos de poder”.3 
 

 

Poder, produção de verdade e justiça são as três palavras chaves deste primeiro 

capítulo. A principal finalidade é demonstrar como a verdade é produzida no sistema 

jurídico brasileiro, integrado por instituições de naturezas diversas: a polícia, o juiz singular 

e o tribunal do júri.  Para tanto, é imprescindível retornar as sociedades européias antigas e 

analisar os dois grandes pilares na constituição de diversos regimes históricos de produção 

da verdade nas sociedades contemporâneas: o sistema de provas e o inquérito. Aqui, os 

estudos genealógicos de Michel Foucault acerca do poder e das formas jurídicas são 

cruciais.  

Dessa forma, o presente capítulo pode ser mapeado da seguinte maneira: em 

primeiro lugar, cuidaremos do conceito foucaulteano de poder. Busca-se demonstrar que a 

concepção positiva e disseminada de poder elaborada por Foucault é pressuposto necessário 

para a compreensão de que as formas jurídicas não são apenas forças repressoras, mas 

mecanismos de produção de verdade, de constituição de saberes e de aprimoramento e 

adestramento do corpo do homem.  

Em segundo lugar, trataremos das formas jurídicas utilizadas no Direito Grego e no 

Direito Germânico. Analisando tais procedimentos de controle social, é possível distinguir 

a emergência de duas matrizes na produção da verdade jurídica, quais sejam, o sistema de 

provas e o inquérito. Essas matrizes influenciaram a constituição de diversos ordenamentos 

penais em diferentes países do mundo. 

Especificamente, o principal sistema processual de produção da verdade jurídica da 

atualidade - o acusatório - pode ser considerado uma forma aperfeiçoada tanto do inquérito, 

como do sistema de provas. A presença mais marcante de um desses regimes vai depender 

                                                 
3 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Org. Roberto Machado. RJ: Edições Graal, 2000,p.180. 
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das condições sociais, políticas, econômicas, culturais e históricas específicas de cada 

sociedade. 

 

Partindo dessa premissa, nos ocuparemos, em terceiro lugar, da produç ão da 

verdade jurídica brasileira. Para a realização de uma análise mais detalhada do nosso 

sistema de direito, nos propomos a estudá-lo em comparação ao modelo norte-americano. 

Todos os dois são oficialmente classificados como sistemas acusatórios. No entanto, na 

prática, foram assimilados de maneiras bastantes diferentes, de modo que, o do Brasil pode 

ser considerado um desdobramento do sistema de inquérito, ao passo que o dos Estados 

Unidos, um desdobramento do sistema de provas.  

   

1.1 Poder  e Verdade  

  

A noção foucaulteana de poder é bastante peculiar. O poder, para Foucault, não é 

algo que impõe limites, que castiga e que diz repetidamente não em alto e bom tom. Ao 

contrário, o poder regula produzindo. Produz muito mais que reprime. O que faz com que  o 

poder se mantenha e seja aceito é que simplesmente ele não pesa só como uma força de 

opressão, mas que de fato permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 

discurso (2001). Trata-se de uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social.   

Ao elaborar essa concepção positiva de poder, o filósofo se afastou da análise das 

formas regulamentares e legítimas do poder em seu centro e foi buscar o poder em suas 

extremidades, nas suas formas mais regionais e locais. Para Foucault, o poder vem de 

baixo. Ele não está apenas no Estado e muito menos é uma simples extensão dos efeitos do 

Estado, mas funciona como uma rede de mecanismos a que nada ou ninguém escapa, a que 

não existe exterior possível, limites ou fronteiras (2000 b). 

De acordo com essa perspectiva, o poder é onipresente. Não porque consiga 

englobar tudo, mas porque provém de todos os lugares. Trata-se de um poder com letra 

minúscula. E “o” poder não é uma instituição, uma estrutura ou um objeto que se possui. 

Mas luta, afrontamento, correlação de força, situação estratégica complexa, que pode ser 

codificado, apenas em parte, tanto na forma de “guerra” quanto na forma de “política”. 
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Nesse sentido, o poder não é algo a ser tomado, algo que se guarde e se deixe 

escapar. Muito menos é um modo de sujeição que, por oposição à violência, teria a forma 

de regra. Menos ainda um sistema geral de dominação, em que uns mandam e outros 

obedecem. O poder se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio de relações desiguais e 

móveis, sem um lugar preciso. É multiplicidade de correlações de forças imanentes do 

domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização. Jogo que através de lutas e 

afrontamentos incessantes as transforma, reforça e inverte. Estratégias em que se efetivam e 

cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na 

formulação da lei, nas hegemonias sociais (2001). Mais importante do que saber quem 

detém o poder é saber como o poder funciona no interior de uma relação.  

É por isso que Foucault não considera pertinente para suas análises genealógicas a 

distinção entre ciência e ideologia. Para ele, todo e qualquer conhecimento, científico ou 

ideológico, só pode existir a partir de condições políticas imprescindíveis para que se 

formem o sujeito e os domínios de saber. Nesse sentido, não há saber neutro (2000 b). Todo 

saber é político. Não porque provenha do Estado, mas porque todo saber implica em poder 

e vice-versa. 

 Dessa forma, verdade e poder também existem conjunta e simultaneamente: não há 

verdade fora ou sem o poder. Pelo contrário, ela é produzida no poder e nele produz efeitos 

regulamentados de poder. Só a partir das relações de poder é que a verdade torna -se um 

objeto possível. Nesse escopo, não se deve procurar quem tem o direito de saber e quem é 

mantido à força na ignorância; deve -se buscar o esquema das modificações que as 

correlações de força implicam através de seu próprio jogo, pois as relações de poder e saber 

não são formas estáticas de repartição, mas matizes de transformações.  

Para Foucault, os domínios de saber não devem ser analisados como simples 

projeções dos mecanismos de poder. É justamente no discurso que o filósofo vislumbra a 

articulação entre poder e saber, e, conseqüentemente, a verdade. Por esta mesma razão, o 

discurso deve ser reconhecido como uma série de segmentos descontínuos, em que não há 

separação entre os elementos admitidos e excluídos ou dominantes e dominados (2002). 

Em outras palavras: o discurso deve ser reconhecido como uma multiplicidade de 

elementos que podem entrar em estratégias diferentes. Trata-se de admitir a polivalência do 

discurso.  
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Dentro dessa concepção, o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito 

do poder e também obstáculo, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia 

oposta. Enfim, o discurso veicula e produz poder, reforça-o, mas também o mina, expõe, 

debilita e permite barrá- lo. Da mesma forma que o silêncio e o segredo dão guarida ao 

poder, fixam suas interdições, eles também afrouxam seus laços e dão margem a tolerâncias 

mais ou menos obscuras (2001, 2002).  

Assim, não se deve perguntar aos discursos sobre qual domínio de saber, de que 

teorias derivam ou que ideologias representam, e sim, interrogá-los em dois níveis: o de sua 

produtividade tática (que efeitos recíprocos de poder e saber proporcionam) e o de sua 

integração estratégica (que conjuntura e que correlação de forças torna necessária sua 

utilização em tal ou qual episódio dos diversos confrontos produzidos).   

É sobre este campo de guerrilha, o discurso, que as verdades se formam. Foucault 

entende por verdades o conjunto de procedimentos regulados para a produção, repartição, 

circulação e funcionamento de enunciados. A verdade está circularmente ligada a sistemas 

de poder que a produzem e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. Nesse 

sentido, pode-se entender como regime (ou sistema) de produção da verdade os 

mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 

maneira com se sancionam uns e outros, as técnicas e procedimentos que são valorizados 

para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 

como verdadeiro (2000b).    

Para dar conta da complexidade que essa concepção da verdade encerra, Foucault se 

valeu dos mais variados objetos: a loucura, o sexo, as técnicas de confinamento e as provas 

judiciárias (convenientemente, todos esses objetos se fazem presentes na cobertura do caso 

Daniella Perez).  

Em História da Loucura na Idade Clássica (1976), Foucault estuda o modo como a 

divisão entre loucura e razão é estabelecida. Para tanto, mapeia o caminho pelo qual a 

pessoa louca, que não era confinada em nenhuma instituição antes de 1600, vai assumir, em 

meados do século XVII, o status de pessoa excluída por excelência – posição antes ocupada 

pelos leprosos.  

Em História da Sexualidade, A vontade de Saber (2001), o filósofo preocupa-se 

com a maneira pela qual o sexo, a sexualidade e uso dos prazeres sexuais fazem parte de 
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uma rede de práticas (morais, políticas e econômicas) fundamentais para a produção, o 

governo e a modelagem do corpo. Através de uma detalhada pesquisa histórica, Foucault 

demonstra que as teorias, em vez de práticas explanatórias, são parte de práticas situadas 

em um momento histórico especifico, pois longe de reprimir o sexo, a concepção-jurídica 

filosófica4 provocou uma verdadeira explosão de discursos sobre a sexualidade e a 

atividade sexual.  

Em Vigiar e Punir (1999), ele analisa o nascimento da instituição carcerária e das 

técnicas de confinamento e vigilância que caracterizam as sociedades disciplinares. De 

acordo com Foucault, o aparecimento da prisão está intimamente ligado a história de 

diversas instituições, como o exército, a fábrica e a escola, pois todas elas almejaram 

modelar o corpo do homem por meio das disciplinas. 

Em A verdade e as formas jurídicas (2002), o filósofo demonstra como a sociedade 

capitalista definiu tipos de subjetividade, formas de saber e relações entre o homem e a 

verdade a partir das práticas penais. Para tanto, Foucault estuda diferentes sistemas de 

Direito, quais sejam, o da sociedade grega, o das sociedades germânicas e os das 

sociedades disciplinares. Dessa forma, ele trata do aparecimento de três regimes de 

produção de verdade: o sistema de provas, o inquérito e o exame.   

Essa última obra nos interessa de modo particular. A história da verdade das 

práticas penais, sobretudo nas sociedades antigas, demonstra que estas práticas 

engendraram modelos de verdade que circulam até hoje em diversos países. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que grande parte dos sistemas processuais penais ocidentais modernos são 

formas mais complexas do regime de provas e do inquérito. 

Seja como for, antes de retomarmos o percurso do estudo histórico realizado por 

Foucault – do Direito Grego às sociedades disciplinares – resta-nos fazer dois 

esclarecimentos metodológicos. O primeiro, dedica-se ao conceito de práticas judiciárias. 

Para Foucault, esse conceito se refere “ao modo pelo qual, na história do Ocidente, se 

concebeu e se definiu a maneira como os homens podiam ser julgados em função dos erros  

que haviam cometido, a maneira como se impôs a determinados indivíduos a reparação de 

algumas de suas ações e a punição de outras” (2002:11).  O segundo, é que para elaborar a 

história da verdade a partir das práticas penais, o filosofo partiu do pressuposto de que 

                                                 
4 De acordo com esta concepção o poder é essencialmente repressor, e, portanto, essencialmente negativo. 



 

 

18 

18 

existem duas histórias da verdade: uma interna, que é a história da verdade que se apresenta 

na história das ciências, e outra externa, que se preocupa com os vários outros lugares em 

que a verdade se forma, em que nascem domínios de objeto, tipos de saber e subjetividades. 

É aqui que se situam as análises de Foucault.          

 

1.2 A história da verdade a partir das práticas penais 

 

1.2.1. O Direito Grego 

     

Estudando a civilização grega, Foucault vai encontrar duas formas de litígio (ou de 

disputa) responsáveis pela produção da verdade jurídica. A primeira, bastante arcaica, é a 

que se desenrola ao longo de Ilíada. Trata-se da história do litígio entre Antíloco e Menelau 

durante os jogos que se realizaram na ocasião da morte de Pátroclo. Esses dois guerreiros se 

afrontaram para saber se a vitória de Antíloco na prova de corrida de carros era ou não 

regular. 

A disputa de Ilíada pode ser resumida da seguinte forma: depois da acusação de 

Menelau – “tu cometeste uma irregularidade” – e da defesa de Antíloco – “eu não cometi 

irregularidade” – Menelau lança um desafio: “Põe tua mão direita na testa de teu cavalo; 

segura com a mão esquerda teu chicote e jura diante de Zeus que não cometeste 

irregularidade” (2002). Diante do desafio, Antíloco renuncia ao juramento e reconhece, 

dessa forma, que cometeu uma irregularidade.  

Esta é uma maneira singular de estabelecer a verdade jurídica: não há testemunhas, 

mas uma espécie de jogo, de desafio, lançado por um adversário a outro. Se Antíloco 

tivesse aceitado o risco e realizado o juramento, a descoberta final da verdade seria 

transposta aos deuses; e seria Zeus, na eventualidade de um falso juramento, que 

manifestaria a verdade lançando um raio sob o falsário. Em um procedimento como este 

não há juiz, sentença, inquérito e nem testemunho para saber quem disse a verdade, mas um 

jogo de prova.  

A segunda forma de litígio judiciário presente na Grécia, especificamente na 

democracia grega, pode ser encontrada em Édipo- Rei. De maneira geral, a tragédia de 

Édipo relata uma história em que pessoas – um soberano e um povo – ignorando uma 
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determinada verdade, conseguem, por uma série de técnicas, descobrir uma verdade que 

coloca em questão a própria soberania do soberano. Sob esta perspectiva, Édipo - Rei é um 

resumo da história das lutas que deram ao povo o direito de julgar, o direito de falar a 

verdade, de opor a verdade àqueles que governam.  

Quando Édipo e toda a cidade de Tebas procuram a verdade, eles não se valem 

exclusivamente de um único regime. O sistema de provas, por exemplo, está presente na 

cena em que Édipo acusa Creonte de ter inventado a história da profecia para tomar o seu 

poder e este se propõe a fazer um juramento. Mas é, sobretudo, por metades que se ajustam 

e se encaixam que a verdade será desvendada em Édipo.  

Preocupado com a peste que invadiu Tebas, Édipo consulta-se com o deus de 

Delfos, o rei Apolo. Este lhe revela que a peste foi causada pela conspurcação e pelo 

assassinato de Laio, o antigo rei, e que ela só deixará Tebas quando o assassino for banido 

do reino. Apolo, porém, se nega a responder quem é o assassino. Diante da impossibilidade 

de contrariar a vontade dos deuses, Édipo recorre ao adivinho Tirésias, que representa com 

sua cegueira e mortalidade “a metade de sombra da verdade divina, o duplo que o deus luz 

projeta em negro sobre a superfície da Terra” (2002:35). Diante da indagação de Édipo, 

Tirésias, o cego que adivinha o futuro, afirma que foi ele, o próprio Édipo, quem matou 

Laio.  

O jogo das metades está completo, porém nem Édipo e nem o povo de Tebas 

querem acreditar em uma verdade mágico-religiosa, carente da nitidez do presente e da 

certeza do que aconteceu no passado. Assim, Édipo procura o testemunho de dois pastores, 

que embora fossem homens sem importância, tinham presenciado o passado, viram, e, 

porque detiveram esse pequeno fragmento de lembrança, se mostram capazes de elucidar a 

verdade, ainda que esta abata a presunção do próprio rei. 

O que havia sido dito em termos de profecia no início da peça vai ser confirmado 

pelo testemunho desses dois pastores. Nesse sentido, toda a peça de Édipo é uma maneira 

de deslocar a enunciação da verdade de um tipo de discurso profético e prescritivo a um 

outro discurso, de ordem retrospectiva, não mais da ordem da profecia, mas do testemunho. 

“É ainda uma certa maneira de deslocar a luz da verdade do brilho profético e divino para o 

olhar, de certa forma, empírico e quotidiano dos pastores” (2002:40). Este direito de opor 
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uma verdade sem poder a um poder sem verdade deu lugar a uma série de modelos 

culturais características da sociedade grega. 

Primeiramente, são elaboradas formas racionais de prova e da demonstração: como 

produzir a verdade, em que condições, que formas observar, que regras aplicar. São elas: a 

filosofia, os sistemas racionais, os sistemas científicos. Em segundo lugar, há o 

desenvolvimento de uma arte de persuadir, de convencer as pessoas da verdade que se diz, 

de obter a vitória para a verdade ou, ainda, pela verdade. Trata-se da retórica grega. Em 

terceiro lugar há o desenvolvimento de um novo tipo de conhecimento: o conhecimento por 

testemunho, por lembrança, enfim, por inquérito. Essa terceira modificação foi crucial: 

constituiu a matriz não só da elaboração de uma forma de verdade jurídica, mas de uma 

série de outros saberes - filosóficos, retóricos e empíricos, que se desenvolveram e 

caracterizaram o pensamento grego.   Entretanto, o inquérito grego não foi uma tática 

empregada indefinidamente. Nasceu, mas curiosamente ficou adormecida, tendo sido 

retomada, sob outras formas, na Idade Média. 

 

1.2.2 O Direito Germânico 

 

Muito semelhante ao Direito Grego Arcaico, o Direito Germânico, que 

regulamentava as sociedades germânicas no momento em que estas entraram em contato 

com o Império Romano, séculos V a XI, também consagra um regime de produção de 

verdade em que o litígio entre os indivíduos é regulamentado por uma espécie de jogo de 

provas. Este, porém, diferente do grego, tem um caráter muito mais agressivo: é, 

basicamente, uma maneira legal de realização da guerra. 

O Direito Germânico pode ser caracterizado a partir de três aspectos. Em primeiro 

lugar, ele não prevê uma ação pública. Não há ninguém representando a sociedade ou o 

poder. Não há uma pessoa encarregada de fazer as acusações contra os indivíduos. O que 

caracteriza a ação penal é uma espécie de duelo, de oposição entre indivíduos, famílias, 

grupos, que se resume a uma reclamação feita por um indivíduo a outro, só havendo 

intervenção destes dois personagens. 

Em segundo lugar, o direito germânico não opõe a guerra à justiça, não identifica 

justiça e paz. Mas, ao contrário, supõe que o direito seja uma forma singular e 
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regulamentada de conduzir uma guerra entre os indivíduos e de encadear atos de vingança. 

Nesse sentido, o processo penal germânico representa apenas a ritualização da luta entre os 

indivíduos. Por exemplo, “entrar no domínio do direito significa matar o assassino, mas 

matá- lo segundo certas regras, certas formas. Se o assassino cometeu o crime desta ou 

daquela maneira, será preciso matá- lo cortando-o em pedaços, ou cortando- lhe a cabeça e 

colocando-a em uma estaca na entrada de sua casa. Esses atos vão ritualizar o gesto de 

vingança e caracterizá- lo como vingança judiciária” (2002:57). 

Em terceiro lugar, ele confere aos litigantes a possibilidade de realização de um 

acordo ou transação. A série de vinganças recíprocas e rituais não significa que as partes 

não possam entrar em negociação. Permite-se que os adversários recorram a um árbitro, 

que vai estipular uma soma em dinheiro para a realização do resgate. Dessa forma, um dos 

adversários resgata o direito de ter a paz, de escapar da possível vingança do outro. Ele 

resgata a própria vida e não o sangue que derramou, colocando, assim, fim a guerra. 

Em meados do século XII, época de ascensão do regime feudal, o Direito 

Germânico sofre algumas modificações. O sistema de provas torna-se mais complexo. São 

estabelecidas provas sociais, verbais, mágico-religiosas e corporais. As provas sociais 

consistiam na reunião de doze testemunhas, parentes do acusado, que jurassem que ele era 

inocente. Na realidade, as testemunhas não atestavam a verdade dos fatos, mas a 

importância social do acusado. As provas verbais eram um jogo de persuasão: cabia ao 

acusado convencer as pessoas de que era inocente. Aqui, a verdade ficava subordinada a 

uma boa articulação das palavras. Era permitido ao acusado chamar uma outra pessoa para 

defendê-lo5. As provas mágico-religiosas consistiam no velho juramento. Pedia-se ao 

acusado que prestasse o juramento e, caso não ousasse ou hesitasse, perdia o processo.  

Finalmente, as provas corporais, as famosas ordálias, eram espécies de luta do acusado com 

o seu próprio corpo. Por exemplo, poderia ser estabelecido que o acusado deveria andar 

sobre ferro em brasa e, dois dias depois, se ainda tivesse cicatrizes, perderia o processo.   

Até os meados do século XII, a regulamentação dos litígios nas sociedades 

européias é inteiramente governada pela luta e pela transação. O Direito Germânico, antigo 

ou feudal, consagra um procedimento que não procura elucidar a verdade dos fatos, mas 

                                                 
5 Esta pesso a se tornaria mais tarde o que chamamos hoje de advogado. 
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sim transformar a força em direito. Por conta desse aspecto, o inquérito não poderia 

desenvolver-se em um sistema desse tipo. 

No entanto, a partir da formação da primeira grande monarquia medieval, o sistema 

de direito europeu sofre uma profunda transformação. Novas técnicas penais são 

inventadas. Finalmente, o inquérito é retomado como método de investigação da verdade. 

Essa transformação – do sistema de provas para o inquérito -  se deu, sobretudo, por fatores 

econômicos.  

Na sociedade feudal européia ocidental, a circulação dos bens era pouco assegurada 

pelo comércio. Ela era garantida por mecanismos de herança e, principalmente, pela 

contestação belicosa, militar, extra ou judiciária. Nestas sociedades, a riqueza era o meio 

pelo qual se podia exercer tanto a violência como o direito de vida e de morte sobre os 

outros. Guerra, litígio judiciário e circulação de bens fazem parte, ao longo da Idade Média, 

de um grande processo único e flutuante.   

Há, portanto, uma dupla tendência característica da sociedade feudal: há uma 

concentração de armas nas mãos dos mais poderosos, principalmente nas do monarca, que 

tendem a impedir sua utilização pelos menos poderosos; há a constituição de um poder 

judiciário e, assim, uma circulação litigiosa de bens, nas mãos desses mesmos indivíduos. 

Estas são as duas facetas de um único processo, que alcançou seu amadurecimento no 

momento da formação da primeira grande monarquia medieval, no meio do final do século 

XII, e que culminou na reformulação da teoria e da prática penal. 

Era preciso que o litígio fosse controlado por um aparato, aparentemente neutro, 

exterior aos indivíduos. Estes não teriam mais o direito de resolver, regular ou 

irregularmente, seus litígios. Nascia o Poder Judiciário, com as funções de controlar os 

conflitos e, assim, viabilizar uma maior circulação de riquezas e uma maior concentração 

de poder nas mãos dos soberanos. 

Apareceu também um personagem totalmente novo: o procurador do rei. Havendo 

um litígio, o procurador se apresentava como representante do poder lesado pelo simples 

fato de ter havido uma infração. A lesão a um particular passou a ser igualmente 

considerada uma lesão ao soberano. Dessa forma, a noção de dano deu lugar a noção de 

infração. 
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A infração, conceito até então inédito, não representava apenas uma ofensa 

cometida por um indivíduo contra o outro, mas uma ofensa à ordem, ao Estado, à lei, à 

sociedade. Assim, o soberano não somente passa a ser a parte lesada num determinado 

litígio, como a que exige a reparação. Para tanto, surgiu o mecanismo do confisco, que 

permitiu o enriquecimento e a expansão das propriedades das monarquias nascentes.  

A partir dessas mudanças, tem-se um sistema de direito inteiramente comandado 

pela soberania política e pelos representantes do soberano. Esse sistema adotou o inquérito 

como principal forma de estabelecer a verdade e controlar as transgressões dos homens. 

Tratava-se de um modelo de apuração extra-judiciário da verdade, que tinha existido no 

Império Carolíngio e que era utilizado pela Igreja na gestão de seus próprios bens. Nessa 

época, esse modelo tinha uma dupla inserção: havia a inquisitio e a visitatio. 

A inquisitio consistia em uma versão puramente administrativa do inquérito. Ela era 

utilizada quando os representantes do soberano tinham de solucionar um problema de 

direito relacionado, por exemplo, aos impostos, aos costumes, às propriedades. O 

representante do poder reunia as pessoas consideradas capazes de conhecer os costumes, o 

Direito ou os títulos de propriedade e fazia com que jurassem dizer a verdade, o que tinham 

visto ou o que sabiam por ter ouvido dizer. Em seguida, tais pessoas eram deixadas a sós 

para a deliberação, e assim, para a solução do problema.  

Esse método de gestão administrativa apresentava, resumidamente, as seguintes 

características: 1) o poder político era o personagem essencial; 2) o poder se exerce 

primeiramente fazendo perguntas. Não se sabe a verdade e procura sabê-la; 3) para 

determinar a verdade, o poder dirige-se aos notáveis, pessoas consideradas capazes de saber 

devido a sua situação, idade, riqueza, autoridade; 4) o poder não obtém a verdade por meio 

da força, violência, pressão ou tortura. Pede-se que os notáveis se reúnam livremente e 

dêem uma opinião coletiva. 

A visitatio, por sua vez, apresenta-se como uma versão essencialmente religiosa do 

inquérito. Correspondia à visita que o bispo deveria fazer a sua diocese. Ao chegar em um 

determinado local, o bispo instituía, em primeiro lugar, uma investigação ampla, a 

inquisitio generalis, e perguntava aos notáveis, aos mais idosos, sábios e virtuosos se havia 

acontecido alguma falta ou crime em sua ausência. Se esse inquérito chegasse a uma 
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resposta positiva, o bispo passava a um segundo estágio, a inquisitio specialis, que se 

encarregava em determinar, em verdade, quem era o autor e qual a natureza do ato.  

A visitatio apresentava ainda uma terceira característica: utilizava o saber do 

acusado como fonte de informação, estabelecendo que sua confissão poderia interromper a 

inquisição, em qualquer estágio, geral ou especial. A confissão do acusado representava, 

portanto, o objetivo primordial deste procedimento inquisitório, pois somente ela poderia 

oferecer a certeza moral a respeito dos fatos investigados. Para obtê- la, o bispo poderia se 

valer até mesmo da tortura, pois à descoberta da absoluta verdade justificava o uso de 

qualquer meio. 

Esta última característica é de suma importância, pois a confissão se tornou uma 

técnica altamente valorizada na produção da verdade nas sociedades modernas, não se 

limitando, portanto, apenas a esfera jurídica. A confissão difundiu amplamente seus efeitos: 

na medicina, na pedagogia, nas relações familiares, nas relações amorosas, na esfera mais 

cotidiana e nos ritos mais solenes. “Confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e 

os desejos, confessam-se as próprias doenças, misérias; emprega-se a maior exatidão para 

dizer o mais difícil a ser dito; confessa-se em público, em particular, aos pais educadores 

(...) O homem, no Ocidente, tornou-se um animal confidente” (2001:59). 

 Assim, para investigar se houve ou não crime, qual foi ele e quem o cometeu, o 

procurador do rei vai retomar o modelo da Igreja, no qual o inquérito era entendido como 

olhar tanto sobre os bens e as riquezas (inquisitio) como sobre os corações, atos e intenções 

do homem (visitatio ).  

É relevante destacar que o inquérito apresentava uma nova maneira de prorrogar a 

atualidade, de transferi-la de uma época para outra e de oferecê-la ao olhar, ao saber, como 

se ela ainda estivesse presente.  A Justiça não estava mais subordinada ao flagrante delito 

para punir os criminosos. Para Foucault, essa inserção do inquérito como mecanismo de 

reatualização do passado constitui uma descoberta capital.  

Segue-se ainda que além de reorganizar as práticas judiciárias, o inquérito 

transformou outros domínios de saber. Foi graças aos inquéritos sobre o estado da 

população, o nível de riquezas, a quantidade de dinheiro e de recursos, que os 

representantes dos reis estabeleceram e aumentaram o poder real. Foi a partir daí que 

ciências como a Economia, a Política e a Estatística nasceram. 
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Nesse sentido, o inquérito é ao mesmo tempo modalidade de exercício do poder e 

forma de aquisição e transmissão de saber. O inquérito é, precisamente, um método de 

gestão do exercício do poder que, por meio da instituição judiciária, veio a ser uma maneira 

na cultura ocidental de autenticar a verdade, de adquirir conhecimentos que vão ser 

considerados verdadeiros e de os transmitir. Ele é, finalmente, uma forma de poder-saber.  

 

 1.3 Justiça e disciplina 

 

O inquérito marcou definitivamente não somente o sistema jurídico penal das 

sociedades européias, mas o da grande maioria das democracias ocidentais. No entanto, o 

seu advento pode ser considerado o ponto de partida de uma série de outras mudanças nas 

práticas penais. O inquérito continuou sendo o principal método de produção da verdade 

jurídica, mas teve que dividir espaço como uma outra técnica: o exame, característico das 

sociedades capitalistas. 

 A formação dessas sociedades - que Foucault denomina de disciplinares - 

constituídas no final do século XVIII, tem como marco principal uma nova reformulação 

do sistema judiciário, que ocorreu em diferentes países da Europa e do mundo. De acordo 

com Foucault (2002), as mudanças mais significativas dizem respeito a redefinição dos 

conceitos de crime e de criminoso.  

Os conceitos de crime e de pecado não poderiam mais ser associados. O crime passa 

a ser considerado apenas uma ruptura à lei civil. Segundo esta nova ordem de pensamento, 

o criminoso não é mais um pecador, mas um inimigo social: aquele que rompe com a 

ordem da sociedade. Dessa forma, altera-se a função da lei penal. Ela não pode mais prever 

uma vingança, e sim reparar o mal ou impedir que outros males semelhantes possam ser 

cometidos contra o corpo social. “A prática punitiva do século XIX procurará pôr o 

máximo de distância possível entre a pesquisa serena da verdade e a violência que não se 

pode eliminar inteiramente da punição” (1999:48). 

No século XIX, a legislação penal novamente se modifica. Ela não mais se preocupa 

com a sociedade, como um todo, mas apenas com o indivíduo. Os juizes abandonam a 

literalidade da lei e passam a considerar as peculiaridades do caso concreto, reconhecendo a 

presença de circunstâncias atenuantes.  
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“A reforma de 1832, introduzindo as circunstâncias atenuantes, permitia modular 

a sentença segundo os graus supostos de uma doença ou as formas de uma semiloucura. E 

a prática usual nos tribunais, aplicada às vezes à prática correcional, da perícia 

psiquiátrica faz com que a sentença ainda que formulada em termos de sanção legal, 

implique, mais ou menos obscuramente, em juízos de normalidade, atribuições de 

causalidade, apreciações de eventuais mudanças, previsões sobre o futuro dos 

delinqüentes” (1999:21). 

Em outras palavras, a penalidade desenvolvida no século XIX se propõe cada vez 

menos definir o que é nocivo à sociedade, para preocupar-se como o controle e com a 

reforma psicológica e moral das atitudes e do comportamento dos indivíduos. Sob o nome 

de crimes e delitos, julgam-se não apenas os elementos circunstanciais do ato, mas as 

paixões do criminoso, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os 

efeitos do meio ambiente ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas por meio 

delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as perversões, os assassinatos 

que são, também, impulsos e desejos. Preocupa-se não apenas com o que o sujeito é ou faz, 

mas como o que ele foi e pode vir  a ser ou está na iminência de fazer. Enfim, deve-se 

averiguar o conhecimento do criminoso, a apreciação que dele se faz, o que se pode saber 

sobre suas relações entre ele, seu passado e o crime, e o que se pode esperar dele no futuro 

(1999).  Nesse contexto, a noção de periculosidade torna-se extremamente relevante. Esta 

noção “significa que o indivíduo deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas 

virtualidades e não ao nível de seus atos; não ao nível das infrações efetivas a uma lei 

efetiva, mas das virtualidades de comportamentos que elas representam” (2002:85). 

Um último aspecto relevante que a nova teoria penal coloca em questão é que, para 

assegurar o controle do comportamento dos indivíduos –que não é mais reação penal ao que 

eles fizeram, mas controle de seu comportamento no momento mesmo em que ele se 

esboça – a instituição penal não pode mais estar inteiramente concentrada em um poder 

autônomo. O Poder Judiciário não era mais suficiente para exercer, de maneira efetiva, o 

controle das virtualidades comportamentais. Sendo assim, tal controle passou a ser exercido  

por instituições de vigilância e de correção laterais a Justiça: vigilância pela polícia e 

correção pela medicina, psiquiatria, criminologia, pedagogia etc. 

Uma série de outros sabe res vai se preocupar em classificar e enquadrar os 

indivíduos ao longo de sua existência. Com essa ampliação do controle, tem-se o início da 
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era da “ortopedia social”. Trata-se de um tipo de sociedade diferente das sociedades 

soberanas: são as sociedades d isciplinares.  

De acordo com Foucault (1999, 2002), Bentham foi o autor que definiu e descreveu 

da maneira mais precisa as formas de exercício do poder disciplinar, apresentando para a 

sociedade da ortopedia generalizada um modelo: o panopticon (panóptico).   

O panóptico é um modelo arquitetônico que consiste em um edifício em forma de 

anel, com uma torre ao meio. O anel se divide em celas que dão tanto para o interior quanto 

para o exterior, permitindo uma visão sem áreas de sombra do vigilante instalado na torre 

central. A vigilância é permanente e o observador nunca é visto. Ele não é um modelo 

exclusivamente prisional, mas existe ao nível mais simples e no funcionamento quotidiano 

das mais variadas instituições que enquadram a vida e os corpos dos indivíduos. Em uma 

cela pode-se encontrar um estudante, um trabalhador, um doente etc.  

Essas técnicas de aprisionamento, chamadas de disciplinas, funcionam como 

instrumentos de poder-saber, e têm como principal objetivo ligar os indivíduos ao aparelho 

de produção, formação, reformação ou correção de produtores. Para tanto, as disciplinas 

desempenham três funções. A primeira função é a de controle sobre o tempo dos 

indivíduos. Nas sociedades modernas, é preciso que o tempo dos homens seja colocado no 

mercado, oferecido aos que querem comprá- lo em troca de um salário. É preciso que este 

tempo seja transformado em tempo de trabalho. Para isto, e dessa forma, que o controle 

sobre o tempo se exerce. 

A segunda função é a de controle sobre os corpos dos indivíduos. Importa fazer com 

que o corpo dos homens se torne força de trabalho. Até o século XVIII, o corpo era feito 

para ser supliciado e castigado, a partir do século XIX, o corpo deve ser formado, 

reformado, corrigido, apto e qualificado. Enfim, deve ser uma “máquina ” capaz de 

trabalhar. 

A terceira, consiste na criação de um novo tipo de poder polimorfo e polivalente. É 

um poder, ao mesmo tempo, econômico, político e judiciário. Econômico, por um lado, 

porque oferece um salário em troca de um tempo de trabalho em um aparelho de produção 

que pertence ao proprietário ou porque é pago em troca de um serviço (tratamento, ensino). 

Político, por outro, uma vez que as pessoas que dirigem as instituições se delegam o direito 

de dar ordens, de estabelecer regulamentos, de tomar medidas. Este mesmo poder, 
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econômico e político, é também um poder judiciário. Nas instituições de seqüestro não 

apenas se dão ordens, não somente se garantem funções como a de produção, a 

aprendizagem, mas também se tem o direito de punir e recompensar, se tem o poder de 

fazer comparecer diante de instâncias de julgamento. Esse micro-poder que funciona no 

interior dessas instituições é um poder-judiciário.   

“Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo 

penal, que é beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça, com suas leis próprias, 

seus delitos especificados, suas formas particulares de sanção, suas instâncias de 

julgamento. As disciplinas estabelecem uma “infrapenalidade”; quadriculam um espaço 

deixado vazio pelas leis; qualificam e reprimem um conjunto de comportamentos que 

escapava aos grandes sistemas de castigo por sua relativa indiferença”(1999:149). 

Além das características do poder já mencionadas (econômico, político e judiciário), 

há ainda o poder epistemológico. Trata-se do poder de extrair dos indivíduos submetidos ao 

olhar, e já controlados por este, diferentes saberes. Ocorre quando o trabalho do operário e 

o saber do operário sobre o seu próprio trabalho produzem melhoramentos técnicos. Estes 

são imediatamente anotados e registrados. São extraídos da prática do operário, mas 

acumulados pelo poder que se exerce sobre ele por meio da vigilância e acabam por 

permitir um reforço do controle. Neste momento, a técnica de investigação da verdade, não 

é mais o inquérito, e sim o exame. O saber obtido com o exame não se preocupa em 

determinar se algo ocorreu ou não, mas em criar regras de conduta, estabelecer padrões de 

normalidade, definir o que se deve ou não ser feito.  

 

1.4 Justiça e Verdade  

 

Seja como for, do sistema de provas ao exame, a transformação dos regimes de 

produção de verdades nas sociedades históricas européias e de todo mundo não se deu de 

forma sucessiva e linear.Trata-se de um processo complexo e bastante específico, pois os 

regimes de produção de verdade são determinados pelos processos sociais, culturais e 

econômicos peculiares de determinada sociedade.  

No âmbito jurídico, como já ressaltamos, o sistema do inquérito desempenhou um 

papel fundamental na formação da tradição penal e processual penal de diversos países. Ele 

inaugurou os três atuais sistemas processuais penais de produção de verdade presente nas 



 

 

29 

29 

sociedades ocidentais: o inquisitorial, o acusatório e o misto. De maneira geral, estes 

sistemas são teoricamente apresentados da forma que se segue.   

O sistema inquisitorial predominou na Europa durante os séculos XIV a XVIII, com 

exceção da Inglaterra, onde os crimes eram, desde essa época, julgados pelo Tribunal do 

Júri. Segundo os estudiosos do direito (Tourinho Filho, 1999, Cintra, Grinover e 

Dinamarco, 1998 e Rangel, 2000), esse sistema caracteriza-se por estabelecer um processo 

sigiloso, escrito e unilateral, em que o acusado é apenas um objeto de investigação. Assim 

como estabelecia a visitatio, há uma fase de investigação ampla, que visa detectar o 

cometimento de algum crime ou desordem (inquisitio generalis), e uma fase de persecução 

detalhada, a partir da localização de um delito específico (inquisitio especialis). As funções 

de acusar, defender e julgar se encontram enfeixadas em uma só pessoa: o juiz. É ele quem 

dá início ao processo, que recolhe as provas, e quem, afinal, profere a decisão. Aqui, a 

confissão também é considerada a rainha das provas e a tortura, o principal instrumento 

para obtê- la. É importante destacar ainda que este procedimento institui publicamente e 

legitima uma verdade que não foi produzida em público.   

De acordo com Fernando Tourinho Filho (1999), a partir do século XVIII, surgiu na 

sociedade européia um movimento de combate ao sistema inquisitorial: Montesquieu 

condenava o sigilo, as torturas e defendia a instituição do Ministério Público. Beccaria 

proclamava que o direito de punir nada mais era senão o direito de defesa da sociedade e 

que, por isso mesmo, devia ser exercido dentro dos limites da justiça e da utilidade. Após a 

Revolução Francesa, a Europa, aos poucos, passou a adotar medidas mais liberais: aboliu-

se a tortura, o julgamento deixou de ser sigiloso. Nascia o sistema acusatório. 

Ao contrário do que o nome possa sugerir, o sistema acusatório é um sistema 

democrático, em que as partes - acusadora e acusado - se encontram em situação de 

igualdade. As funções de acusar, defender e julgar são atribuídas a pessoas distintas. Não é 

conferido ao juiz o poder de iniciar o processo, pois ele tem o dever de ser inerte6 e 

imparcial7. O processo é inteiramente público, podendo ser oral ou escrito.  

                                                 
6 A inércia do juiz significa que a ele não é dado iniciar a ação penal. A ação penal só pode ser iniciada pelo 
Ministério Público ou pelas partes. 
7 O juiz, por força do dever de ser imparcial, deve-se colocar entre as partes, mas eqüidistante delas: ouvindo 
uma, não pode deixar de ouvir a outra; somente assim se dará a ambas as partes a possibilidade de expor suas 
razões, de apresentar suas provas, de influir sobre o convencimento do juiz (Cintra, Grinover e Dinamarco, 
1998) 
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Em suma, o sistema acusatório estipula o direito de o acusado ser julgado por seus 

pares ou de acordo com as leis locais. Tal direito, inicialmente concedido aos nobres 

ingleses da Carta Magna, foi sendo progressivamente estendido a outras categorias sociais, 

até se transformar no direito de os cidadãos serem julgados por representantes de uma 

moralidade média local, na Inglaterra contemporânea, e por um júri isento, nos Estados 

Unidos8 (Kant de Lima. 1997). Esse sistema é atualmente adotado pela maioria das 

democracias ocidentais. 

Por fim, há o sistema misto em que a fase de instrução probatória processual é 

sigilosa, escrita e unilateral, porém a fase de julgamento é pública e contraditória. Este é o 

sistema que tem predominado na França.  O Código de Processo Penal francês prevê um 

procedimento desenvolvido em três fases: a investigação preliminar perante a polícia 

judiciária, a instrução preparatória e o julgamento. As duas primeiras são secretas e não 

contraditórias (Cintra, Grinover e Dinamarco, 1998).  Outros países também têm adotado 

esse modelo. Na América Latina, por exemplo, o Código de Enjuiciamento Criminal da 

Venezuela, inspirado na legislação francesa, está em vigor até os dias de hoje (Tourinho 

Filho, 2000).  

É pertinente reforçar que o direito, e conseqüentemente os seus respectivos sistemas 

de produção de verdade, pode ser considerado um saber local, mas que, diferentemente da 

arte, da religião e da tecnologia, dispõe de uma particularidade adicional: comporta um 

conjunto de atitudes práticas sobre o gerenciamento de disputas. Esse conjunto - também 

chamado de sensibilidade jurídica - não é universal, pelo contrário, apresenta variações não 

só em graus de definição, mas também no poder que exerce sobre a vida social frente as 

diferentes formas de pensar e agir das sociedades. Nesse sentido, o direito não se reduz a 

um conjunto de regras, regulamentos, princípios e valores limitados, que reflete a realidade 

de determinada sociedade, mas é uma maneira específica de se imaginar essa realidade 

(Geertz, 1999). Insistimos: o direito não é um mero refletor da realidade, mas sim um 

agente construtor. 

                                                 
8 A VI Emenda à Constituição Norte-americana dispõe o seguinte: “Em todos os processos criminais o 
acusado terá direito a julgamento rápido e público, por um júri imparcial no Estado e Distrito onde o crime 
tiver sido cometido, distrito esse que será previamente delimitado por lei; a ser informado pela natureza e 
causa da acusação; a ser acareado com as testemunhas que lhe são adversas; a dispor de meios compulsórios 
para forças o comparecimento de testemunhas da defesa e a ser assistido por advogado”. 
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Partindo dessa premissa e almejando demonstrá-la, propomos, a seguir, uma análise 

comparativa de dois modelos de produção de verdade jurídica: o dos Estados Unidos e o do 

Brasil. Ambos adotam o mesmo sistema de produção de verdade: o acusatório. Este, porém, 

foi assimilado de maneiras bastantes diferentes nestes dois países. O estudo da inserção 

prática do sistema acusatório no Brasil e nos Estados Unidos torna mais nítidas as marcas 

deixadas pelos antigos sistemas de prova e de inquérito nas sociedades atuais, razão pela 

qual, pode-se considerar o sistema norte-americano um desdobramento do sistema de 

provas e o brasileiro, do sistema de inquérito.  

 

1.5 Justiça e Verdade sob um olhar comparativo 

   

1.5.1 O modelo norte-americano 

 

Desde sua origem, o sistema jurídico norte-americano vai investir-se como a mais 

efetiva garantia do cidadão contra o poder arbitrário do Estado. Fundado em princípios 

individualistas e igualitários, o criminal justice system dos Estados Unidos, repousa sobre a 

idéia de que a verdade é fruto de uma decisão consensual sistematicamente negociada. 

Nesse sentido, a lógica de produção da verdade jurídica norte-americana é única, 

inequívoca e universalmente disponível. Em todos os procedimentos, extrajudiciários e 

judiciários, pode haver uma barganha em que cada uma das partes desiste de sua verdade 

para compor uma terceira versão mais satisfatória para todos. 

Essa barganha é realizada, de forma extrajudicial, tanto pela polícia (police 

bargain), como pela promotoria (plea guilty). Essas duas instituições têm o dever de 

barganhar com os acusados, pressionando-os para que se declarem culpados de um crime 

considerado menos grave e cumpram uma pena menor, freqüentemente, de multa, sob a 

ameaça de serem levados a juízo por um crime mais grave e correrem o risco de serem por 

este condenados. A principal justificativa para esse procedimento é a sua economia 

processual, uma vez que “resolve” o litígio antes mesmo que ele atinja a arbitragem 

judicial, muito mais dispendiosa para o Estado e para as partes. O que está em questão, 

aqui, não é o que os acusados efetivamente fizeram, mas quais as suas possibilidades de 

negociação com o sistema. 
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E mais: a negociação também pode recorrer no âmbito do Judiciário. Aqui, ela será 

realizada pelos jurados, que no sistema norte-americano são selecionados pelas próprias 

partes e que têm a incumbência de decidir conjuntamente qual a verdade que será levada ao 

público, após presenciarem a exposição dos fatos admitidos no julgamento. Este é o sistema 

do trial by jury. 

Nos Estados Unidos, o trial by jury desempenha uma função política muito 

importante: é responsável pela doutrinação da população nos valores democráticos e legais. 

De acordo com Kant de Lima (1995a), ele funciona como uma escola pública, cujo sistema 

de justiça demonstra ao cidadão comum a excelência de seu sistema político e legal. Nesse 

contexto, os veredictos do jury legitimam as decisões emanadas do “povo”, e, assim, as 

regras que devem estruturar a conduta pública e determinar à justificativa para os 

procedimentos de controle social. 

Dentre as particularidades do trial by jury, é relevante ressaltar seu caráter 

voluntário, pois só vão a julgamento os acusados que não se declaram culpados. Por conta 

desse aspecto, o trial by jury consagra como princípio supremo a presunção de inocência do 

réu. Deste princípio decorre o direito que o acusado tem de não produzir provas contra si 

mesmo e de não ser prejudicado pelo seu próprio silêncio. Por outro lado, o acusado tem  

sempre a obrigação de dizer somente a verdade, sob pena de cometer o crime de perjury 

(mentir em juízo).  

Uma outra particularidade desse sistema, é que os fatos levados aos jurados 

resultam de uma deliberação entre a defesa e a acusação, havendo a exclusão daqueles que 

não são consensualmente aprovados. Nesse sentido, a iniciativa da atividade probatória  

incumbe preponderantemente aos próprios litigantes, que devem obter, selecionar e 

apresentar o material probatório aos jurados. Nesta esfera, o papel do juiz que preside o 

julgamento é o de simples moderador. Segue-se ainda que os debates são inteiramente 

orais, sendo transcritos de uma maneira literal, sem a interferência do juiz, apenas para fins 

de eventuais recursos. 

O julgamento pelo trial by jury só é realizado em última instância. Antes, tenta-se 

de toda forma resolver o conflito por meio da negociação entre as partes. O sistema, 

portanto, induz à negociação e à formalização dos interesses envolvidos, de maneira 
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transparente, evitando, ao máximo, proferir uma decisão de cumprimento obrigatório 

(sentença) não desejada pelas partes.  

A partir de tais características, pode-se considerar o sistema de direito norte-

americano como uma versão racionalizada do sistema de provas, presente no direito 

germânico. Tanto em um sistema como no outro, não há uma preocupação com o resgate da 

verdade original dos fatos, mas, sobretudo, com a possibilidade de negociação entre as 

partes. No que se refere ao trial by jury, esse desdobramento fica ainda mais nítido, na 

medida em que são as próprias partes envolvidas que escolhem as provas e os jurados para 

julgá- las. Dessa forma, as funções do juiz que preside o trial by jury não vão além da 

verificação da regularidade da disputa, posto que este não interfere diretamente na apuração 

dos fatos.     

 

1.5.2 O modelo brasileiro 

 

Tal como o sistema jurídico americano, o brasileiro é oficialmente considerado um 

sistema acusatório (Tourinho Filho, 1999, Cintra, Grinover e Dinamarco, 1998 e Rangel, 

2000). No entanto, dada as diferenças históricas, culturais, políticas, sociais e econômicas 

entre os dois países, o sistema acusatório brasileiro não é nem um pouco semelhante ao 

norte-americano. A adoção dos princípios do individualismo e do igualitarismo pela 

sociedade brasileira é, antes de tudo, um gesto formal; na prática, mantém-se um conjunto 

de regras holistas e hierárquicas (DaMat ta, 1979). 

Nesse contexto, a produção da verdade jurídica brasileira não obedece a uma lógica 

única.  Diversas lógicas, reguladas por diferentes diplomas legais, coexistem e são 

aplicadas de forma alternada, de acordo com o caso concreto e o status social dos litigantes.  

Teoricamente, a lógica de maior importância, e, portanto, predominante na 

eventualidade de um conflito com as demais lógicas, é a estabelecida pela Constituição da 

República. Assim, no topo de uma hierarquia de normas encontramos os princípios 

constitucionais de inspiração igualitarista, quais sejam, o da igualdade9, o da presunção da 

                                                 
9 Art 5º, caput, da CRFB: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)” 
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inocência10, o da ampla defesa 11, o do contraditório 12, e o que corresponde ao direito de não 

fazer prova contra si mesmo (manter-se em silêncio)13.   

Embora cons iderados a inspiração de todo ordenamento jurídico brasileiro, tais 

princípios são operalizados dentro um aparato judiciário extremamente complexo e 

hierarquizado. Existem os juizados especiais civis e criminais, responsáveis pelas chamadas 

“pequenas causas”. Há os juizes singulares e os tribunais do júri na primeira instância, 

tribunais regionais ou estaduais, na segunda e ainda, uma instância especial, composta 

pelos tribunais superiores, como por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal. 

Essa organização tem como correlata uma seqüência de processos progressivos. 

Dessa forma, no âmbito penal, situado em uma hierarquia inferior à Constituição, temos o 

Código de Processo Penal Brasileiro, de 1941, responsável pela regulamentação dos 

processos penais. Para tanto, o referido código prevê três procedimentos diferentes, e assim, 

três outras lógicas de produção da verdade, quais sejam, a do inquérito policial, a do 

processo judicial e a adotada pelo tribunal do júri.  

De maneira geral, o inquérito policial é considerado um procedimento 

administrativo e não judicial, e, por isso, é sigiloso e unilateral. É, tipicamente, a versão 

brasileira da visitatio eclesiástica do Império Carolíngio.  O processo judicial, por sua vez, 

é dialógico, mas também conserva práticas inquisitoriais. Por fim, o julgamento pelo 

Tribunal do Júri é um procedimento que se aplica apenas aos crimes dolosos (intencionais) 

contra a vida humana. Trata-se de um procedimento complexo, que se inicia com a 

sentença de pronúncia, e que, diferente dos demais, conserva determinadas prática que 

lembram o sistema de provas, existente no direito germânico. 

                                                 
10 Art. 5º, LVII, da CRFB: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória”. 
11 Art. 5º, LV, da CRFB: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 
12 De acordo com o processualista Vicente Greco Filho (1997) o contraditório pode ser definido com meio ou 
instrumento técnico para a efetivação da ampla defesa e consiste praticamente em: poder contrariar a 
acusação, pode requerer a produção de provas que devem, se pertinentes, obrigatoriamente ser produzidas, 
acompanhar a produção das provas, fazendo, no caso de testemunhas, as perguntas pertinentes que entender 
cabíveis, falar sempre depois da acusação, manifestar-se sempre em todos os atos e termos processuais aos 
quais devem estar presentes e recorrer quando for informado.   
13 Art. 5º, LXIII, da CRFB: “O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhes assegurada a assistência da família e de advogado”. 
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Antes de analisarmos detalhadamente esses três procedimentos de produção da 

verdade jurídica, resta-nos uma última observação de ordem geral. Segundo os estudiosos 

do Direito, a principal finalidade do processo penal é a descoberta da chamada “verdade 

real” (Tourinho Filho, 1999, Cintra, Grinover e Dinamarco, 1998 e Rangel, 2000).  Isso 

significa que a verdade produzida no processo penal deve corresponder ao que efetivamente 

ocorreu no domínio da natureza. Por conta disso, o processo penal brasileiro almeja uma 

verdade absoluta, que não pode ser objeto de negociação entre as partes, mas resultado de 

uma sentença, isenta e imparcial, proferida por um juiz de direito. Dessa forma, em 

benefício da “verdade real”, o juiz pode e deve tomar a iniciativa de trazer aos autos do 

processo tudo o que for necessário para formar o seu convencimento, pois ele é o 

destinatário final da prova.     

 

1.5.3 O inquérito policial 

 

O primeiro passo na busca da verdade jurídica, em regra, é dado pela polícia, 

através do inquérito policial.  De acordo com o Código de Processo Penal, o inquérito é um 

procedimento inquisitorial14. Antes, porém, de descrever as peculiaridades desse 

procedimento é fundamental tecer alguns esclarecimentos quanto a inserção da polícia no 

aparato jurídico brasileiro.  

A polícia é um órgão do Poder Executivo, que tem dupla função: 1) administrativa, 

que consiste na vigilância da população para a prevenção da criminalidade;  2) judiciária,  

caracterizada, sobretudo, por atividades de repressão e controle  do crime e da violência. A 

função administrativa é exercida de maneira autônoma. Já a judiciária, sob a estrita 

supervisão do Ministério Público e do Poder Judiciário.  

O inquérito policial situa-se entre as atividades judiciárias da polícia. Trata-se de um 

procedimento sigiloso15, unidirecional, de natureza administrativa, que tem por finalidade 

oferecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, 

quais sejam, os indícios de autoria e a provas da materialidade do fato. 

                                                 
14 Vide arts 4 a 23, do Código de Processo Penal Brasileiro. 
15 Art. 20, do CPP: “A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido 
pelo interesse da sociedade”. 
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Em termos gerais, esse procedimento funciona da seguinte forma: ao tomar 

conhecimento de um suposto crime seja por meio de uma notícia crime, vulgarmente 

conhecida como queixa, seja porque presenciou uma ação considerada criminosa, a polícia 

lavra um boletim de ocorrência16. Se houver flagrante-delito e a respectiva captura do 

indiciado, haverá a lavratura do auto de prisão em flagrante. Dependendo do status social 

da pessoa envolvida e da gravidade da ação, pode haver uma negociação17 entre a polícia e 

as partes e, conseqüentemente, o arquivamento do inquérito. Por outro lado, quando este é 

instaurado a polícia toma os depoimentos dos envolvidos no caso, vítima, indiciado e 

eventuais testemunhas, requer os exames periciais necessários e realiza simulações, buscas 

e investigações pertinentes18. Os advogados dos envolvidos não podem participar desse 

procedimento, posto que, aqui, vítima e acusado, não são considerados sujeitos de direito, 

mas simples objetos de investigação. O prazo para finalização do inquérito é de 10 dias, se 

o indiciado estiver sido preso em flagrante ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto19. 

Assim, ao finalizar o inquérito, a polícia deverá enviá- lo para o promotor de justiça 

competente. Este, se achar que as investigações policiais foram suficientes, propõe a 

denúncia. Caso ocorra o contrário, o promotor requisita novas diligências e devolve o 

inquérito para a polícia. 

É importante destacar que a classificação legal dos fatos realizada pela polícia pode 

ser perfeitamente alterada pelo promotor de justiça.  Deve-se ressaltar também que o 

                                                 
16 O boletim de ocorrência corresponde a um registro policial que, em regra, contém o nome, a nacionalidade, 
o estado civil, a profissão, o endereço e as características físicas dos envolvidos em um fato criminoso, a 
descrição e a classificação legal desse fato, o nome e endereço das testemunhas. 
17 Embora ocorra na prática, essa negociação não tem respaldo legal. Art. 17, do CPP: “a autoridade policial 
não poderá mandar arquivar os autos de inquérito”. 
18 Art.6º, do CPP: “Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:  
I-dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação  das coisas, até a chegada 
dos peritos criminais; 
II-apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais; 
III-colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; 
IV-ouvir o ofendido; 
V-ouvir o indiciado, como observância no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste 
Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 (duas) testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura; 
VI-proceder a reconhecimento de pessoas, coisas e acareações; 
VII-determinar, se for o caso, que se proceda a exa me de corpo de delito e quaisquer outras perícias; 
VIII- ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua 
folha de antecedentes; 
IX-averiguar  a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição 
econômica, sua atitude  e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer  outros 
elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter”. 
19 Conforme prescreve o art. 10, do CPP. 
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inquérito não é imprescindível na propositura da ação penal. Se um promotor de justiça, por 

si só, tomar conhecimento de um eventual crime, ele poderá oferecer a denúncia, ainda que 

o fato não tenha sido apurado pela polícia. Devido ao seu caráter inquisitorial (unidirecional 

e sigiloso), os indícios produzidos no inquérito devem ser reproduzidos na instrução 

judicial, instância dialógica, em que há a participação do advogado da defesa. Nesse 

sentido, a verdade apurada pela polícia, só será considerada válida, para fins de 

fundamentar uma condenação, se for confirmada em âmbito judicia l. Dessa forma, o 

inquérito policial não é considerado parte integrante do processo judicial, servindo apenas 

como peça de informação.  

Tais restrições a ação inquisitorial da polícia tiveram como resultado o 

desenvolvimento de outras práticas de resolução de conflitos presentes no interior do 

própria instituição. Por exemplo: a regulação da tortura, de acordo com a gravidade do 

suposto crime e conforme a posição social dos envolvidos; a permissão da participação dos 

advogados nos inquéritos, também de acordo com as diferentes posições que estes 

especialistas ocupam nos quadros profissionais; a classificação dos crimes registrados e o 

arquivamento ou prosseguimento do inquérito policial, de acordo com os interesses 

manifestadamente particulares.  

Para Kant de Lima (1995 b), esses procedimentos paralelos à lei são fruto de uma 

confusão, na prática, das funções administrativas e judiciárias desempenhadas pela polícia. 

“A polícia contamina suas funções de investigação pelas de vigilância. Em vez de apurar os 

fatos, a polícia vigia a população, num processo de seleção para a aplicação desigual da lei” 

(1995 b: 08). Dessa forma, ela não meramente previne o crime, mas em nítida 

desobediência à lei, julga casos e pune os criminosos, servindo-se de princípios e critérios 

diferentes dos utilizados pelo Judiciário. Por conta disso, as práticas policiais, e não o 

Judiciário, são constantemente acusadas de distorcer os princípios constitucionais 

igualitários. “Conseqüentemente, a polícia é o bode expiatório da ideologia jurídica elitista 

na ordem política teoricamente igualitária” (idem).  
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1.5.4 O processo judicial 

 

Diferente do inquérito policial, o processo judicial é caracterizado pela construção 

dialógica da verdade. Ainda assim, conserva em seu bojo práticas inquisitoriais, como por 

exemplo, o interrogatório do acusado20 e a valorização da confissão21.  

Trata-se de um procedimento 22 longo e complexo, que se inicia com a denúncia do 

promotor de justiça23. Oferecida a denúncia, o juiz irá decidir pelo seu recebimento ou não. 

Se a denúncia for recebida, o processo prossegue com o interrogatório do réu24, a defesa 

prévia25, a oitiva das testemunhas de acusação26, a oitiva das testemunhas da defesa, a fase 

de diligências27, as alegações finais da acusação, as alegações finais da defesa28 e, 

finalmente, a sentença. 

Tais fases processuais apresentam algumas peculiaridades. No interrogatório, por 

exemplo, defesa e acusação não participam, ou participam apenas como assistentes, não 

podendo sequer dirigir uma palavra ao acusado 29.  Trata-se de uma etapa processual 

                                                 
20  O interrogatório está disciplinado nos arts. 185-196, do Código de Processo Penal. 
21 Vide arts. 197-200, do Código de Processo Penal. 
22 Esse procedimento está previsto a partir do art. 394 do Código de Processo Penal. 
23 Art.46, do CPP: “O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 (cinco) dias, 
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 (quinze) 
dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade 
policial (art.16), contar-se-á o prazo da data  em que o órgão do Ministério Público  receber novamente os 
autos”. 
24 Art. 394, do CPP: “O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designará dia e hora para o interrogatório, 
ordenando a citação do réu e a notificação do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do 
assistente”. 
25  Art. 395, do CPP: “O réu ou seu defensor poderá, logo após o interrogatório ou no prazo de 3 (três) dias, 
oferecer alegações escritas  e arrolar testemunhas”. 
26 Art. 396, do CPP: “Apresentada ou não a defesa, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, devendo as da 
acusação ser ouvidas em primeiro lugar”.  Art. 401, do CPP: “As testemunhas de acusação serão ouvidas 
dentro do prazo de  20 (vinte) dias, quando o réu estiver preso, e de 40 (quarenta) dias, quando solto”. 
27 Art. 499, do CPP: “Terminada a inquirição das testemunhas, as partes – primeiramente o Ministério Público 
ou o querelante, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, e depois, sem interrupção, dentro de igual prazo, o réu ou 
réus – poderão requerer as diligências, cuja necessidade ou conveniência se origine de circunstâncias ou de 
fatos apurados na instrução, subindo logo os autos conclusos, para o juiz tomar conhecimento do que tiver 
sido requerido pelas partes”. 
28 Art. 500, do CPP: “Esgotados aqueles prazos, sem requerimento de qualquer das partes, ou concluídas as 
diligências requeridas e ordenadas, será aberta vista dos autos, para alegações, sucessivamente, por 3 (três) 
dias:  
I- ao Ministério Público ou ao querelante;  
II- ao assistente, se tiver sido constituído;  
III-ao defensor do réu”. 
29 Conforme prescreve o art. 187, do CPP: “O defensor do acusado não poderá intervir ou influir, de qualquer 
modo, nas perguntas e nas respostas”. Essa regra encontra-se localizada no Capítulo III do Código de 
Processo Penal Brasileiro, que disciplina o interrogatório do acusado. Cabe ressaltar que a Constituição de 
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nitidamente inquisitorial. Tanto é assim, que é comum, em audiências, o juiz advertir ao 

acusado que o seu silêncio poderá resultar em prejuízo de sua própria defesa 30, algo que 

parece colocar-se nitidamente em contradição com o direito ao silêncio, do dispositivo 

constitucional31.  Em contrapartida, se o silêncio pode vir em prejuízo a própria defesa, o 

réu pode mentir livremente para ser absolvido. Diferente do ordenamento jurídico norte-

americano, em que mentir em juízo é crime, no Brasil, é permitido que o acusado minta em 

causa própria. Aqui, considera-se crime apenas o falso testemunho32. 

Quanto à confissão, deve-se ressaltar que o Código de Processo Penal estabelece 

que o seu valor será aferido pelo juiz a partir dos critérios adotados para os outros 

elementos da prova, e que este ao apreciá- la deverá confrontá-la com as demais provas do 

processo, verificando sua concorrência e compatibilidade 33. Também estabelece que “o 

silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a 

formação do conhecimento do juiz” (art. 198).      

Além disso, é necessário destacar que ao contrário dos procedimentos judiciais dos 

Estados Unidos que privilegiam a literalidade e a oralidade, os procedimentos do Brasil 

apontam para a interpretação e a escrita. Embora se diga que o processo penal não é 

conduzido pelo juiz, mas pelo Ministério Público, não caracterizando, assim, um inquérito 

judicial propriamente dito, é inquestionável que o papel do juiz é o de maior ênfase. Ele é o 

destinatário final da prova, portanto, lhe é atribuída a função de buscar a “verdade real”, 

seja na condução exclusiva do interrogatório do réu, seja na tomada do depoimento das 

testemunhas. Ao juiz é permitido, inclusive, interpretar as respostas dos depoentes, ditando-

as ao escrivão ou mandando-o transcrevê-las para registro nos autos. Enfim, o juiz deve ser 

capaz de descobrir não só a “verdade real” dos fatos, mas as verdadeiras intenções dos 

agentes, tal como fazia o procurador do rei, no final do século XII. 

                                                                                                                                                     
1988 ampliou essa regra, estendendo a proibição também a acusação, por causa do princípio da igualdade 
(art.5º,caput,CFRB). 
30 O Código de Processo Penal prevê tal procedimento no art. 186 que estabelece o seguinte: “Antes de iniciar 
o interrogatório, o juiz observará ao réu que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe 
forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa”. 
31 Art. 5º, LXIII, da CRFB: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhes assegurada a assistência da família e de advogado”. 
32 Art.342, do CP: “Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou 
interprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 
(três) anos, e multa”.   
33 Vide art. 197, do CPP. 
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Por outro lado, o juiz singular não dá a palavra final no caso dos crimes dolosos 

contra a vida humana. Nestes casos, ele apenas formula uma sentença que “pronuncia” ou 

“impronuncia” o acusado. Quando a sentença pronuncia o acusado isso significa que ele 

será julgado pelo Tribunal do Júri. 

 

1.5.5 O tribunal do júri 

 

Na prática, a identificação do júri brasileiro com o americano é bastante comum. 

Entretanto, para Kant de Lima tal identificação é incoerente. O júri brasileiro não é 

voluntário, como o do trial by jury, que é aplicado apenas aos que se declaram inocentes. 

Para se chegar ao júri, no Brasil, deve-se passar primeiro pelo inquérito policial e pelo 

procedimento judicial.  O réu é progressiva e sistematicamente acusado para ser 

pronunciado. Assim, a presunção, no Tribunal do Júri, não é de inocência, mas de culpa. 

No trial by jury o juiz é o árbitro das regras de admissão de evidências que se 

apresentam durante o julgamento. No Brasil, o juiz se encontra obrigado, em respeito ao 

princípio da ampla defesa, a aceitar todas as evidências e indícios trazidos pelas partes ao 

processo, sob pena da alegação de cerceamento de defesa, passível de prejudicar a validade 

de todo o processo. Além do mais, no Brasil, o juiz é o relator do processo, os jurados 

tomam conhecimento do conteúdo do processo através do relato do juiz.  

Quanto ao número e a forma de escolha dos jurados que participam do julgamento, 

também há diferenças entre o trial by jury e o júri brasileiro. Nos Estados Unidos somam-se 

doze. Trata-se de pessoas cuidadosamente selecionadas de comum acordo com a defesa e a 

acusação, apenas para aquele julgamento, dentre listas amplas de todos os eleitores. No 

Brasil, são ao todo sete. Estes são escolhidos dentre vinte e umas pessoas sorteadas pelo 

juiz34.  

O júri, no nosso país, geralmente ocupa uma sala especial, diante de uma platéia, 

que se senta de frente para o juiz, sobre cuja cabeça está um crucifixo, representando a 

humanização da justiça. O promotor localiza-se, ora à direita, ora à esquerda do juiz, de 

frente para a platéia, e um escrivão senta-se do outro lado do juiz.  Sentados em duas filas, 

                                                 
34 Art.433, do CPP: “O Tribunal do Júri compõe-se de um juiz de direito, que é o seu presidente, e de vinte e 
um jurados que se sortearão dentre os alistados, sete dos quais constituirão o conselho de sentença em cada 
sessão de julgamento”.  
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junto a uma parede lateral, ficam os jurados, geralmente vestidos com uma pequena beca 

preta, à maneira dos outros serventuários da justiça. Junto à parede oposta, de frente para os 

jurados, senta-se o advogado, acima do réu, acomodado, também diante dos jurados no 

chamado “banco dos réus”. 

Essa disposição inquisitorial de espaços contrasta fortemente com a disposição 

adversarial do trial by jury, onde acusado e defesa sentam-se lado a lado à acusação, de 

frente para o juiz e de costas para a platéia, tendo a um de seus lados os jurados.  Assim, a 

igualdade ideológica entre as partes é caracterizada espacialmente, o que reforça a 

presunção ideológica da inocência, só passível de alteração se houver uma dúvida razoável 

reconhecida pelos jurados. 

Segue-se ainda que no Brasil o julgamento se inicia com um novo interrogatório do 

acusado. Após este, pode-se ouvir novas testemunhas, o que dificilmente ocorre, a não ser 

em julgamentos muito especiais. As antigas testemunhas raramente são ouvidas, pois há 

uma crença de que elas tendem a atrapalhar a argumentação dos advogados e promotores, 

confundindo os jurados. 

A parte mais importante do julgamento é o momento em que há um debate entre a 

defesa e a acusação, tendo cada uma direito a falar durante duas horas, com possibilidade 

de prorrogação de mais uma hora para cada. Neste debate, os advogados e promotores 

defendem, em regra, teses totalmente opostas, que não podem encontrar-se jamais, sob pena 

de declarar-se insubsistente a defesa, sendo, por causa disso, passível de anulação. 

Excepcionalmente, permite-se que a acusação peça a absolvição sumária do réu. A defesa, 

porém, nunca poderá admitir ou negociar a culpa do mesmo. Assim, a verdade, em regra, 

não é fruto de um consenso entre as partes, mas resultado de um duelo, em que vencerá 

aquele que argumentar melhor. 

Após o debate, o jurados se recolhem a uma sala secreta, sem a presença do réu, na 

companhia do juiz, de um serventuário da justiça, dos representantes da defesa e da 

acusação, para responderem sim ou não a uma série de perguntas formuladas pelo juiz e 

com anuência da acusação e da defesa. Os jurados não podem discutir entre si para 

responder tais perguntas. Segundo Kant de Lima (1999), a justificativa para a 

incomunicabilidade dos jurados entre si é de que as pessoas, sozinhas, decidem melhor do 

que em conjunto, pois em conjunto podem influenciar-se uns aos outros. Por isso, a votação 
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é secreta e o número de jurados é impar. Nos Estados Unidos os jurados também se 

recolhem a uma sala, mas diferente do que ocorre no Brasil, eles têm que discutirem entre 

si para obter o veredicto, fruto de uma verdade coletiva. Para o veredicto condenatório a 

decisão tem que ser unânime.   

 

1.6. Sistema norte-americano versus sistema brasileiro 

  

Em suma, o sistema jurídico norte-americano tem como fundamento o Estado 

Democrático de Direito, que se constitui através da resolução de conflitos, seja através de 

acordos e barganhas, seja através do veredicto. A produção da verdade jurídica nesse 

sistema é fruto de um consenso, obtido ao longo de um processo ritualizado, dialógico e 

coletivo. Por ser baseado no princípio individualista da defesa do cidadão contra os abusos 

do Estado, o sistema norte-americano prima pela presunção de inocência do réu. Todas as 

evidências devem ser negociadas e tudo que é dito presume-se verdadeiro.  

O sistema jurídico brasileiro, por sua vez, embora adote na teoria o mesmo sistema 

que o norte-americano, na prática, se baseia em princípios totalmente distintos: antes de 

defender os direitos individuais dos envolvidos, defende-se a ordem e a paz social que o 

conflito e o crime parecem ameaçar. Por isso que não se admite a negociação da verdade. 

Esta deve ser uma verdade “real” e a confissão do réu ainda é julgada o melhor meio para 

obtê-la.  

O recurso ao saber do réu, como fonte de prova, talvez seja o ponto de maior 

distanciamento entre os dois sistemas. No sistema jurídico brasileiro, o réu deve falar, 

embora suas declarações sejam vistas com reservas, pois a mentira, aqui, é algo que deve 

ser levada em conta pelo juiz; já no sistema norte-americano, reconhece-se o direito ao 

silêncio do réu, mas se ele decide dar a sua versão, deve dizer a verdade, sob pena de 

cometer o crime de perjury. 

No que se refere a Polícia, a situação não é menos paradoxal: responsável pela 

descoberta da verdade dos fatos, sobretudo, através da inquirição, a Polícia tem suas 

verdades desvalorizadas quando submetidas, posteriormente, aos critérios do processo 

judicial e do júri. Seus métodos de resolução de conflitos são alvos de inúmeras críticas. 

Dessa forma, ela é considerada a principal responsável pela aplicação desigual da lei em 
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nosso país. Entretanto, é a Polícia que se defronta, no dia a dia, com a população, tendo que 

atender aos seus respectivos anseios de justiça e de verdade. 

A contradição que permeia a produção da verdade jurídica se repete no campo do 

jornalismo. No final do próximo capítulo, veremos que a Imprensa norte-americana 

também serviu como um modelo para a brasileira, mas esta, na prática, tem se pautado por 

uma lógica diferente daquela. Porém, antes de abordarmos essa questão, iremos analisar 

diversas particularidades do regime de produção da verdade jornalística.  
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2. Notícia e Produção de Verdade  
 
 
“O poder dos media reside não apenas no seu poder de anunciar as coisas como verdadeiras, mas no seu poder 

de fornecer a forma como as declarações aparecem” 35. 
 
 
 

 Valendo-se dos estudos de Michel Foucault a respeito da verdade e das práticas 

penais, analisamos no capítulo anterior as contradições que permeiam a produção da 

verdade jurídica brasileira. Teoricamente, o modelo brasileiro reflete a lógica norte-

americana de produção de verdade, pautando-se pelo individualismo e pelo igualitarismo. 

Na prática, porém, tais princípios convivem com procedimentos excludentes e 

hierarquizados.  Essa discrepância que distancia a teoria da prática está igualmente presente 

no campo do Jornalismo.  A Imprensa norte- americana também serviu de modelo para a 

brasileira, mas esta tem assimilado de maneira bastante  diferente o discurso daquela 

(Albuquerque, 2000)36. 

 Visando analisar as peculiaridades que a produção da verdade jornalística encerra, 

este capítulo tem como principal objetivo utilizar no campo do jornalismo o conceito 

foucaulteano de “regimes de produção da verdade”. Essa tarefa não é nem um pouco 

simples: diferentemente do que se passa com o Direito, não se encontram, na obra de 

Foucault, exemplos explícitos da aplicação do referido conceito ao jornalismo. É bem 

verdade que ao estudarem o poder dos media nas sociedades contemporâneas, Gilles 

Deleuze (1992), Michael Hardt e Antonio Negri (2001) se valeram, de certa forma, das 

análises de Foucault, mas distintamente deste, trataram a questão da produção da verdade 

de maneira bastante genérica.  

 Por conta desse aspecto, voltaremos a nossa atenção para uma tradição de 

investigação anglo-americana que, embora não faça referência direta à obra de Foucault, 

                                                 
35 SCHUDSON, Michael. The politics of narrative form: the emergence of news conventions in print and 
television. Daedalus: journal of the american Academy of Arts and Sciences, 1982,p.98. 
36 Os padrões da imprensa norte-americana na imprensa brasileira foram adotados sobretudo a partir da II 
Guerra Mundial. Alguns autores destacam o hibridismo entre essa filiação e a questão da permanência de um 
viés literário, cuja marca ideológica é completamente diferente (cf. Ribeiro: 2000). 
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apresenta similaridades importantes em relação a esta, na medida em que investiga as 

formas de produção da verdade no jornalismo tendo em vista sua a dimensão institucional, 

as relações sociais que lhe servem de base e os valores reproduzidos no noticiário.   

Em termos gerais, essa tradição de estudo pode ser dividida em dois grupos. O 

primeiro, diz respeito à produção social da notícia e o segundo, à dimensão cultural que 

essa produção abrange. No que se refere ao primeiro grupo, concentraremos nossos 

esforços na sistematização de autores que investigam o modo através do qual os jornalistas  

constroem a realidade por meio da organização do noticiário. Nessa parte, nos ocuparemos 

com o processo de naturalização das regras do jornalismo, com a distribuição das notícias 

no espaço e no tempo e com as relações de poder travadas intra e extramuros no decorrer 

do processo de produção do noticiário.   

 Quanto ao segundo grupo de estudo, composto por autores que analisam o 

jornalismo sob a perspectiva culturalista, destacaremos a importância dos valores culturais 

e sua implicação na produção das notícias. Para tanto, nos ocuparemos da forma e do 

conteúdo do noticiário e da autoridade jornalística, entendida como a maneira pela qual os 

jornalistas se constituem como intérpretes legítimos da realidade (Zelizer, 1992). Sob esse 

prisma, podemos adiantar que o jornalismo é um ofício moralizador (White, 1981). 

Assim, para aplicarmos os estudos foucaulteanos à notícia, trataremos das relações 

de poder estabelecidas no decorrer do processo de produção do noticiário, bem como o 

modo de constituição da autoridade jornalística como porta-vozes da realidade. Dessa 

forma, a associação dos estudos acerca da produção social da notícia aos que versam sobre 

a sua produção cultural de sentido é fundamental.  

É pertinente esclarecer, desde já, que não almejamos seguir integralmente o modelo 

de análise proposto por Foucault, uma vez que também pretendemos fazer uma análise do 

conteúdo ideológico do noticiário, especialmente quando tratarmos das formas de 

rotinização do inesperado, uma vez que tal análise é especialmente relevante para a 

problemática do próximo capítulo, em que abordaremos a cobertura do caso Daniella Perez. 

Temos que ressaltar ainda que, para nós, o conceito de “autorid ade” corresponde à 

tentativa de interpretar o poder, de dar sentido às condições de controle e influência, 

definindo, para tanto, uma imagem de força. Esse entendimento foi extraído da obra de 

Richard Sennett (2002). Este autor destaca Max Weber como um dos maiores expoentes do 
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estudo da autoridade como processo interpretativo de poder. O mais importante da 

abordagem de Sennett é a sua identificação com a legitimidade, uma vez que as pessoas só 

obedecem voluntariamente às autoridades consideradas legítimas. Essa concepção de 

autoridade – como crença na legitimidade medida pela obediência voluntária – é muito 

adequada à analise aqui proposta.  

Após estudarmos a produção do noticiário sobre o prisma da tradição anglo-

americana, prosseguiremos nossa análise investigando outros modelos de jornalismo. Não 

obstante a forte influência do jornalismo “independente” - que afirma o seu compromisso 

com os fatos e com o interesse do cidadão comum, para além das ideologias-, não se pode 

atribuir a ele um valor universal. Diversos autores têm demonstrado (Chalaby, 1996; 

Mancini,1991; Waisbord,1995), através do uso de métodos comparativos, que a Imprensa 

de vários países se estruturou com base em princípios e políticas totalmente distintas. Essa 

abordagem é particularmente importante porque nos permite contextualizar e entender, ao 

final, as lógicas que regem o jornalismo brasileiro. Defendemos a hipótese de que o 

jornalismo nacional é híbrido (Waisbord, 1995), já que é fruto de um contexto político 

bastante especifico. Sob este prisma, procuraremos demonstrar de que maneira o jornalismo 

brasileiro reinterpreta, a luz dos códigos da cultura política local, os diversos modelos de 

jornalismo existentes, principalmente o modelo do jornalismo “independente” 

(Albuquerque, 2000). Para tanto, analisaremos algumas peculiaridades do processo de 

produção do noticiário brasileiro. 

 

 

2.1 O Império dos Media: 

   

 Ao estudar a produção da verdade jurídica, Foucault analisou a transição histórica 

da sociedade soberana para a sociedade disciplinar, demonstrando como as práticas 

punitivas, antes exclusivas do Poder Judiciário, se disseminaram por todas as instituições 

para garantir uma domesticação mais efetiva dos corpos humanos e, conseqüentemente, o 

progresso do capitalismo.  Porém, de acordo com Deleuze (1992), Hardt e Negri (2001), 

Foucault já sabia da brevidade da sociedade disciplinar, que assim como a sociedade 
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soberana, também conheceria uma crise, sendo, ao final, sucedida por uma nova ordem 

mundial.  

 Essa nova ordem corresponde à denominada sociedade de controle (Deleuze, 1992), 

que se desenvolve nos limites da modernidade (meados do século XX) e avança para a pós-

modernidade. Tal sociedade não funciona pelo confinamento, mas através do controle 

contínuo e da comunicação instantânea. Para tanto, há uma democratização dos 

mecanismos de poder, cada vez mais interiorizados nos corpos e cérebros dos cidadãos; há 

uma intensificação e uma síntese dos aparelhos de normalização das disciplinas que 

animam internamente as práticas sociais comuns (Hardt e Negri, 2001). Entretanto, em 

contraste com a disciplina, esse controle se estende para fora das instituições sociais 

mediante redes flexíveis e flutuantes. 

 Sem muros e sem fronteiras, não há mais que se falar na dialética entre o interior e o 

exterior. Isso significa que a subjetividade não é apenas produzida dentro das paredes 

institucionais, mas se espalha por todo terreno social, de modo que fica mais difícil 

distinguir o que é produzido intra do que é produzido extramuros.  Essa impossibilidade de 

distinção marca a eliminação do natural. No mundo pós-moderno todos os fenômenos são 

construídos historicamente.  

“Certamente continuamos a ter florestas e grilos e tempestades em nosso mundo, e 

continuaremos a julgar que nossas psiques são movidas por instintos e paixões naturais, 

mas não temos natureza no sentido de que essas forças e esses fenômenos já não são 

entendidos como exteriores, isto é, eles não são vistos como originais e independentes do 

artifício da ordem civil” (idem, 2001: 217).  

Nesse contexto, a relação poder-verdade é mediada não apenas por instituições 

supranacionais, mas também – e principalmente – pela indústria da comunicação.  O tecido 

conectivo da sociedade de controle é construído, em parte, pelas organizações mundiais, 

como a ONU, o FMI e o Banco Mundial.  Elas estruturam e articulam territórios e 

populações. Tendem a fazer do Estado-nação meramente um instrumento de registro e de 

fluxo de mercadorias, dinheiro e populações. A comunicação, porém, é o lugar mais 

privilegiado dessa sociedade. Os media  não produzem apenas objetos de consumo, mas, 

sobretudo, subjetividades: necessidades, relações sociais, corpos e mentes, enfim, 

produzem os produtores. Para Hardt e Negri, o desenvolvimento de redes de comunicação 
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instantânea tem uma relação orgânica com a emergência da nova ordem mundial: é efeito, 

causa, produto e produtor dessa ordem. 

O espaço dos media é uma síntese política do espaço social. Os media, portanto, não 

somente organizam a produção numa nova escala e impõem uma estrutura adequada ao 

espaço global, mas também tornam imanente a sua justificação: o poder, enquanto produz, 

organiza; enquanto organiza, fala e se expressa como autoridade. Dessa forma, a indústria 

da comunicação integra o imaginário e o simbólico dentro da sociedade de controle, não 

simplesmente colocando-os a serviço do poder, mas integrando-os, de fato, em seu próprio 

funcionamento. Assim, a legitimação da sociedade de controle nasceu, sobretudo, da 

comunicação, espécie de validação que não repousa em nada fora de si mesma, sendo 

repetidamente proposta pelo desenvolvimento de sua própria linguagem. 

Essa maneira de autovalidação inclui novas formas de exercício do poder, 

denominadas por Hardt e Negri de “intervenções”. Esse termo serve para designar ações 

dentro de um mundo unificado pela estrutura dominante de produção e de comunicação. 

Nesse sentido, antes de serem exercidos pela força e pelo uso de armas letais, os poderes 

imperiais de intervenção se exercem através de instrumentos morais.  

As intervenções morais se apresentam sempre como algo excepcional, mas ocorrem 

continuamente. São realizadas através dos meios de comunicação e orientadas para a 

produção simbólica do inimigo. Já as militares, assumem as formas de ações de polícias, 

porque são sempre voltadas para a manutenção de uma ordem interna. Seja como for, as 

intervenções são mecanismos bastante eficazes na construção da ordem moral, normativa e 

institucional da sociedade de controle. 

 De acordo com essa perspectiva, o jornalismo desempenha papel crucial nas 

sociedades de controle, pois, exerce, de fato, o poder de construir as verdades capazes de 

percorrer o mundo de forma instantânea. No desempenho desta tarefa, ele não se preocupa 

em resgatar o fato, mas em produzir o fato e instaurar uma verdade no mesmo momento em 

que ele é produzido. Seus mecanismos sancionatórios e suas intervenções são apenas de 

ordem moral, mas plenamente eficazes.Por estas razões, pode-se afirmar que o jornalismo 

está operando de acordo com a lógica da sociedade de controle.  

 Embora relevante na contextualização da produção da verdade jornalística, a 

perspectiva proposta por Deleuze (1992), Hardt e Negri (2001) não tece maiores detalhes 
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sobre os regimes de produção dessa verdade. Assim, para uma análise mais aprofundada do 

tema, recorremos a uma série de outros estudos que dizem respeito à produção social da 

notícia e à dimensão cultural de produção de sentido. 

 

2.2 A produção social da notícia: 

 

 Os estudos de que trataremos nesta seção têm como propósito central analisar o 

processo de construção da realidade pelo jornalismo, tendo em vista os seus determinantes 

sociais. Esse processo será abordado, aqui, sob dois enfoques complementares. O primeiro 

deles diz respeito à sua dimensão institucional: consideraremos, nesta parte, questões 

relativas à rotinização e à naturalização do trabalho jornalístico, em especial no que 

concerne aos mecanismos intra e trans-organizacionais de controle do trabalho jornalístico, 

bem como aspectos da sua organização no espaço e no tempo. O segundo, por sua vez, diz 

respeito às relações de poder que se verificam no âmbito da produção de notícias. Nesta 

parte, cuidaremos de duas ordens de questões: por um lado, as relações de poder que se 

estabelecem entre os jornalistas, seus colegas e fontes; pelo outro, questões mais 

abrangentes, que apontam para o papel que os jornalistas exercem no tocante à manutenção 

da ordem dominante. 

 

   

2.2.1 Jornalismo e construção social da realidade  

 

Preocupados em explicar como as notícias são produzidas, diversos autores 

(Fishman, 1980; Tuchman 1980) têm empregado a perspectiva da construção social da 

realidade aos estudos do jornalismo. De acordo com esta perspectiva, o caráter pragmático 

da experiência humana é crucial na determinação do modo como atuamos no mundo 

(Berger e Luckmann, 1967). Nesse sentido, é a partir daquilo que fizemos, estamos fazendo 

e planejamos fazer que organizamos a realidade em que vivemos. É graças à presença de 

um sistema de códigos e símbolos comuns a todos que é possível chegar a uma realidade 

objetiva.  Dessa forma, a construção social da realidade está inerente na própria natureza da 

interação (Tuchman, 1980). Não apenas o mundo social é conhecido pelos seus membros 
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entre si, como também tudo que é conhecido faz parte do próprio mundo socia l em que os 

membros descrevem. Em conseqüência, tudo que é conhecido recebe um significado e se 

torna inteligível apenas quando está em relação com o contexto a qual pertence (idem). 

Nesta direção, o noticiário é uma forma determinante de conhecimento, não apenas 

porque o mundo é feito de formas determinantes, mas sobretudo porque os jornalistas 

empregam métodos específicos em sua construção, tendo por fim tornar o mundo coerente. 

O jornalismo desempenha, assim, um papel importante na construção de fenômeno s sociais 

de grande escala, desde a doença mental até o crime. 

Para ilustrar a perspectiva da construção da realidade no estudo do jornalismo de 

maneira mais sistemática, Fishman (1980) analisou a cobertura noticiosa de uma onda de 

crimes contra idosos ocorrida na cidade de Nova Iorque em 1976. Na concepção desse 

autor, a onda de crimes foi um evento público produzido pelo trabalho jornalístico, uma vez 

que os media foram, ao mesmo tempo, o meio pelo qual o público soube sobre a onda de 

crimes e o meio pelo qual a onda de crimes foi montada. Fishman ressalta, porém, que os 

órgãos noticiosos criaram a onda não no sentido de que inventaram os crimes, mas no 

sentido de que deram forma e conteúdo determinados a todos os incidentes que reportaram. 

“Do trabalho jo rnalístico surgiu um fenômeno transcendendo os acontecimentos 

particulares que eram suas constitutivas” (1980:06). Por outro lado, a onda de crimes foi 

real em um outro sentido. Ela surtiu efeitos concretos: as pessoas ficaram com medo, 

aumentou-se o polic iamento das ruas, criaram-se leis. 

Assim, para entendermos os eventos públicos, deveremos investigar os meios 

específicos pelos quais a sociedade toma conhecimento de tais eventos. Devemos, enfim, 

examinar algumas peculiaridades sobre processo de produção do noticiário, sobretudo as 

que dizem respeito à sua dimensão institucional, espacial e temporal. 

 

2.2.2 A dimensão institucional 

 

Ao construírem o noticiário, os jornalistas se defrontam com uma realidade 

complexa e cambiante. O modo como eles interpretam essa realidade não é nada arbitrário: 

o jornalismo, enquanto categoria profissional, possui regras, rotinas e formas específicas de 

organização. Tais procedimentos, porém, não são exaustivos, vez que o objeto de trabalho 
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dos jornalistas - a notícia - é imprevisível por natureza. Por conta desse aspecto, para 

visualizarmos os mecanismos de poder imbricados na prática do jornalismo, passaremos a 

analisar a forma através do qual os jornalistas se socializam e aprendem as regras da 

profissão. 

 Para Fishman (1980), a relação dos jornalistas com o mundo por eles coberto, não é 

direta, mas mediada por interesses práticos: eles têm que descrever um mundo de atividades 

dentro de limites dos prazos finais de publicação e das limitações de espaço das notícias, 

determinar o caráter factual dos relatos; expor com precisão os eventos numa matéria etc. 

No desempenho de tais tarefas, os jornalistas não inventam métodos novos, mas se valem 

dos que têm sido utilizados no passado. Eles se apóiam em procedimentos operacionais 

padronizados dos seus órgãos e da sua profissão. Esses procedimentos de controle do 

trabalho noticioso se exercem em dois âmbitos diferentes: 1) nas políticas editoriais, como 

forma de controle intra-organizacional e; 2) através do profissionalismo, como um modo 

trans-organizacional de controle. 

 Explícita ou não, toda empresa jornalística possui uma política editorial. No entanto, 

a orientação política de um jornal é constantemente disfarçada pelas normas éticas do 

jornalismo (Breed, 1993). Estas normas dizem respeito à obrigação dos jornalistas para com 

os leitores e para com sua profissão, e incluem idéias como a responsabilidade, a 

imparcialidade, a exatidão e a objetividade. A questão desafiadora é, portanto, descobrir 

como a orientação política é mantida, ainda que possa transgredir padrões jornalísticos e a 

autonomia criativa professada pelos jornalistas.  

Breed (idem) nós dá uma pista: há uma série de mecanismos que promovem o 

conformismo dos repórteres às normas de seu trabalho. Um primeiro mecanismo seria a 

política de recompensas e retaliações empregada pelo editor. Matérias contrárias à política 

editorial do jornal são normalmente alteradas pelo editor e o repórter que a escreveu pode 

sofrer punições.  Um segundo mecanismo seria o sentimento de obrigação, solidariedade e 

respeito para com a empresa jornalística da qual o repórter faz parte, por esta o ter 

contratado. A aspiração de mobilidade na carreira também é considerada pelo autor um 

fator de promoção do conformismo, assim como a frenética busca pelo evento noticioso. 

“Os jornalistas falam de ética, de objetividade, e do valor relativo de vários jornais, mas 
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não quando há que ir em busca de notícias. Estas vêm em primeiro lugar, e há sempre que 

as ir procurar” (1993: 160).  

   Soloski (1993) complementa o raciocínio de Breed. Estudando os diversos 

constrangimentos presentes na prática do jornalismo, o autor parte do pressuposto de que as 

organizações jornalísticas têm confiado na interação das políticas editoriais com as normas 

do profissionalismo a fim de exercer maior controle sobre o comportamento dos jornalistas.  

Para Soloski, a complexidade e a imprevisibilidade do trabalho jornalístico requerem uma 

estrutura informal e flexível de modo que os profissionais possam se adaptar melhor as 

mudanças rápidas. Nesse contexto, o controle não é exercido por regras e regulamentos, 

pois tais procedimentos, por mais bem elaborados que sejam, não são capazes de descrever 

todas as situações possíveis que os jornalistas podem deparar-se no desempenho de sua 

profissão. Segue-se ainda que a estipulação de regras limitaria a capacidade dos jornalistas 

de lidar com o inesperado. Dessa forma, o método mais eficiente para controlar o 

comportamento dos jornalistas, na concepção de Soloski, é o profissionalismo. Este se 

manifesta através de dois modos relacionados: 1) estabelece normas e padrões de 

comportamentos, e 2) determina o sistema de recompensa profissional.    

 As normas e padrões de comportamento são normalmente assimilados no primeiro 

contato que os jornalistas têm com a profissão. As normas profissionais partilhadas, porém, 

não eliminam completamente o problema do controle uma vez que o profissionalismo 

fornece aos jornalistas uma base de poder independente que pode ser utilizada para frustrar 

a interferência da direção nas atividades dos profissionais. Segue-se ainda que o 

profissionalismo oferece uma ampla liberdade aos jornalistas, e assim, as organizações 

jornalísticas têm que adotar outros procedimentos que restrinjam ainda mais o 

comportamento profissio nal dos jornalistas. Tais procedimentos, como ressaltou Breed, 

correspondem às políticas editoriais. 

 No que se refere ao sistema de recompensas, Soloski parte do pressuposto de que os 

profissionais estão mais preocupados com os ideais da profissão, do que com os objetivos 

políticos da organização noticiosa na qual trabalham. Dessa forma, surge para direção da 

organização um dilema: como recompensar um profissional por um bom desempenho, 

ainda que este não ofereça qualquer benefício para a organização? Citando Kornhauser 

(1963), Soloski esclarece que para acomodar os profissionais, as organizações têm 



 

 

53 

53 

instituído uma espécie de “escada profissional”. Esse sistema oferece aos jornalistas bem 

sucedidos melhores salários, status e liberdade no desempenho de suas especialidades. Ao 

dar oportunidade de ascensão, a organização jornalística consegue manter a lealdade de 

importantes profissionais sem permitir o acesso à efetiva hierarquia de poder da 

organização.  

Unindo os estudos de Breed aos de Soloski, percebemos que tanto a política 

editorial, como o profissionalismo são utilizados para minimizar o conflito presente dentro 

da organização jornalística, já que ambos são normalmente aceitos pelos profissionais. 

“Como um jogo, as normas profissionais e as políticas editoriais são regras que toda gente 

aprende; só raramente estas regras são explícitas, e só raramente se levantam objeções a 

essas regras” (Soloski,1993:99).  

Seja como for, a prática do jornalismo também é pautada por uma série de regras 

rotineiras que têm como fim administrar a produção da notícia no espaço e no tempo.  

Considerando que os jornalistas têm necessidade de coletar histórias para satisfazer a 

demanda diária por notícias, partiremos do pressuposto de que o modo através do qual essa 

coleta é feita é análogo a visão que os jornalistas têm do mundo. Para tanto, voltaremos a 

nossa atenção à dimensão espacial da construção do noticiário. 

   

2.2.3. A distribuição espacial das notícias: 

 

De acordo com os estudos de Tuchman (1980), para selecionar e estruturar a 

enorme quantidade de histórias coletadas, os jornalistas se valem da “teia de facticidade”. 

Esse termo serve para designar os procedimentos jornalísticos utilizados na definição do 

fato jornalístico, e conseqüentemente, da verdade reportada nas notícias. Através da 

utilização de arquivos de informação centralizada, da distribuição estratégica de repórteres 

em lugares onde a produção de notícias é provável, da conexão entre as redações e entre 

estas e diversas instituições, as organizações jornalís ticas se asseguram de que todas as 

notícias em potencial serão encontradas.   

Na perspectiva de Tuchman, a teia de facticidade impõe ordem ao mundo social na 

medida em que estabelece que os eventos noticiosos ocorrerão em determinados locais, e 

não em outros.  “Obviamente que um repórter não poderá escrever sobre fatos que escapam 
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de sua visão, quer dizer, sobre fatos que estão distante geográfica e socialmente de seu 

grupo” (1980:22). Isso é particularmente relevante, porque a forma através do qual a teia é 

organizada termina por compor um sistema hierárquico de coleta de informações. As 

notícias provem, em maior parte, das relações travadas entre os próprios repórteres e entre 

eles e suas fontes, sendo assim, o status do repórter e da fonte de informação são sempre 

levados em conta. Por outro lado, os repórteres também têm que considerar a demanda dos 

leitores. De acordo com Tuchman, eles têm maior interesse em ocorrências locais, 

atividades de organizações particulares e tópicos específicos.  

Da mesma maneira que os repórteres elegem determinados locais para encontrar as 

prováveis notícias, eles também estabelecem apertados cronogramas para reportá- las.  A 

configuração desses cronogramas importa no estabelecimento de critérios temporais de 

classificação dos eventos. Tais critérios, juntamente com outras peculiaridades que dizem 

respeito à administração da notícia no tempo, serão analisados no tópico que se segue.  

 

2.2.4 A dimensão temporal: 

 

De maneira análoga à criação de um mundo espacial com sentido, as informações 

são usadas como pontos de referências temporais para o ordenamento da experiência 

humana (Molotch e Lester, 1993). Partindo do pressuposto de que a teia de facticidade 

produz muito mais notícias do que o necessário, iremos estudar, aqui, a maneira através da 

qual os jornalistas distinguem em um curto intervalo de tempo o que é ou não importante 

para ser noticiado. 

O primeiro fator de distinção, segundo Tuchman (1980) é o horário de trabalho dos 

jornalistas. De acordo com a autora, os jornalistas norte-americanos trabalham 

principalmente das 10:00 às 19:00h.  Isso influencia na avaliação do que é ou não notícia, 

pois poucos serão os repórteres disponíveis para cobrir os eventos ocorridos antes das 10 e 

depois das 19h.  

As tipificações jornalísticas cons tituem o segundo fator de distinção. As tipificações 

são categorias utilizadas pelos jornalistas para classificação dos acontecimentos. Elas 

caracterizam as histórias. Não se tratam de categorias fechadas, nem exageradamente 

flexíveis, mas capazes de trans formar as idiossincrasias do mundo cotidiano em matérias 
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primas passíveis de serem noticiadas. De maneira geral, as cinco tipificações mais usuais 

distinguem as notícias da seguinte maneira: hard news, soft news, acidentes, escândalos, 

serendipity  (Tuchman, 1980; Molotch e Lester, 1993).     

As principais categorias são as que dividem as notícias em hard news (notícias 

duras) e soft news (notícias macias). As primeiras se referem às notícias classificadas pelos 

jornalistas como importantes. As segundas, correspondem às notícias interessantes.  São 

exemplos hard news as notícias sobre o governo, o país, a economia etc. Por outro lado, 

classificam-se como soft news todas as histórias que despertam a curiosidade e o interesse 

humano. As hard news têm que ser processadas num curto intervalo de tempo, pois têm 

curta duração. Em contraste, as soft-news são duráveis, não precisam ser oportunas. 

Acidentes, escândalos e  serendipity (frutos do acaso) são categorias usadas para 

classificar os eventos inesperados. Diferentes dos escândalos, os acidentes não são 

intencionais. Já a categoria serendipity correspondem aos eventos produzidos pela própria 

fonte, porém dissimulados como acontecimentos de rotina. Os heróis autoproclamados são 

uma variante daqueles que produzem os acontecimentos de serendipity. 

 É fundamental observar que a única categoria que desfruta de uma certa autonomia 

quanto às suas fontes é o acidente. Nesse sentido, o papel das fontes na distinção do que é 

ou não notícia é bastante ativo. Não se trata, porém, de uma via de mão única.  Para Gans 

(1980), a relação entre jornalistas e fontes pode ser comparada a um verdadeiro cabo de 

guerra: enquanto os jornalistas administram as fontes para extrair a informação que 

desejam, as fontes procuram administrar as notícias da forma que melhor lhes convém.  

 Seja como for, antes de analisarmos a complexa relação entre os jornalistas e suas 

fontes, por uma questão de organização e pertinência, temos que tecer considerações sobre 

as relações de poder desenvolvidas entre os próprios agentes produtores das notícias, como 

por exemplo, as relações entre colegas de profissão, entre estes e os editores e a instituição 

na qual trabalham. Iremos, enfim, considerar primeiro as relações internas, para abordamos 

logo após as travadas com agentes exteriores.    
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2.2.5As relações de poder na sala de redação: 

 

Presente na sala de redação, a disputa pela administração da notícia exerce enorme 

influência na definição dos destinatários dos das matérias. Em contraste com Ithiel de So la 

Pool e Irwin Shulman37, e valendo-se de sua experiência como repórter, Darnton (1990) 

defende que os jornalistas não escrevem para um leitor ideal, mas para públicos bastante 

concretos. 

Primeiramente, os jornalistas escrevem uns para os outros. Os próprios pares são os 

leitores mais vorazes, precisam conquistar seu status diariamente ao se exporem aos seus 

colegas de profissão. Dessa forma, há uma relação de disputa entre os próprios jornalistas. 

Essa relação é alimentada por dois fatores: pela maneira hierárquica de organização da sala 

de redação e por uma política de reforços positivos e negativos exercida pelos editores. 

Assim, antes de saber redigir uma matéria, os jornalistas devem entender como 

funciona a distribuição de espaço na sala de redação. No The New York Times, por 

exemplo, Darnton constatou que os melhores lugares, localizados na frente da sala, 

próximos ao local em que o editor trabalha, conhecido como “aquário”, são ocupados pelos 

repórteres de maior prestígio.Os redatores e revisores de texto situam-se após esses 

repórteres. Logo atrás, ficam os veteranos de meia-idade, que desfrutam de algum 

privilégio e, portanto, são considerados aptos para a realização de qualquer reportagem. Por 

fim, no fundo da sala, localizam-se os repórteres de início de carreira.   

Esse modo de organização é bastante dinâmico: um repórter pode passar de um 

lugar para outro, pior ou melhor, de acordo com a avaliação do editor sobre o seu 

desempenho. Nesse contexto, os repórteres também escrevem para agradar seus editores. 

Estes, por sua vez, para conseguir o melhor dos repórteres, comparam desempenhos, 

estimulam a competitividade, se utilizam de uma política de compensações e retaliações. O 

imediatismo e a irregularidade dessa política significam que ninguém pode ficar seguro em 

relação ao seu status na sala de redação e, principalmente, em relação a sua permanência na 

empresa.  

                                                 
37 Antes de escrever esse artigo, Darnton leu um trabalho desses dois autores, no qual, eles afirmavam que os 
jornalistas escrevem para imagens de pessoas. 
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Esse clima de competitividade é atenuado através da formação de subgrupos de 

amizade entre os próprios jornalistas. O repórter, constantemente, desenvolve confiança em 

seu subgrupo. Ele vai consultá- lo quando trabalha nas matérias e dá atenção aos seus 

comentários profissionais. Essa subdivisão também exerce influência na maneira dos 

repórteres redigirem. Os repórteres podem se sentir ofendidos quando o revisor ou o editor 

solicita que a matéria seja reescrita ou desconsidera uma parte ou uma citação julgadas de 

boa qualidade por seu subgrupo.  

Há ainda um último fator que interfere na redação das notícias: a tendência à 

especialização institucional. Diante de um conjunto heterogêneo de leitores – donas de 

casa, advogados, professores, médicos, estudantes etc – a direção de um jornal tende a 

calcular que determinados grupos lerão determinadas partes do jornal, em detrimento de 

outras. Dessa forma, ela estimula a especialização dos jornalistas, incentivando-os a 

escrever para públicos específicos. Nesse sentido, os jornalistas também podem escrever 

para suas próprias fontes de notícias.   

 

2.2.6 Jornalistas e fontes: 
 
 

Por conta desse e outros aspectos, a relação entre jornalistas e fontes é bastante 

complexa: os jornalistas vêem as pessoas como fontes em potencial e as fontes vêem nos 

jornalistas uma oportunidade de divulgar suas idéias. A análise desse “cabo de guerra” 

demandou de Gans (1980) um estudo minucioso que enfatiza aspectos sociais acerca da 

disponibilidade e da conveniência das fontes. De acordo com este autor, uma fonte será 

considerada disponível pelos jornalistas, se preencher quatro requisitos: ser considerada 

ativa, ter poder, ser capaz de oferecer a informação adequada e estar próxima geográfica e 

socialmente dos jornalistas.    

Uma vez que têm um ritmo de trabalho acelerado, os jornalistas freqüentemente 

deixam que as fontes venham até eles. As fontes que assim procedem são consideradas 

ativas. Dessa forma, elas se beneficiam da publicidade ampla e legitima que os media  

oferecem. As empresas públicas, as organizações sociais e a maioria das pessoas que não 

podem pagar para ter propaganda, ou não têm licença para fazê- la, dependem 

exclusivamente da divulgação dos media, e, por isso, tornam-se fontes ativas.    
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No que se refere ao poder das fontes, Gans ressalta que, na prática, as fontes mais 

recrutáveis são as que refletem as hierarquias do país e da sociedade. Sob esta perspectiva, 

a fonte mais acessível numa democracia presidencialista é o Presidente da República. 

Deve-se frisar que as fontes mais poderosas raramente usam o seu poder para forçar a 

entrada na pauta das reportagens, mas sim, para criar notícias adequadas.  

 Nesse sentido, a capacidade para criar notícias adequadas - terceiro requisito na 

aferição da disponibilidade da fonte -, poderá superar a falta de poder de uma determinada 

fonte, que ainda assim, ganhará espaço nos media. Segundo Gans, as instituições que 

executam tarefas equivalentes à reportagem de campo, oferecendo o resultado de seu 

trabalho como exclusivos, de forma anônima, são comumente consideradas adequadas. As 

fontes também podem alcançar o sucesso quando são capazes de criar “eventos de media”, 

que correspondem às atividades que existem apenas, ou principalmente, para serem 

cobertas pelos media. 

Para serem consideradas inteiramente disponíveis, as fontes devem estar próximas, 

geográfica e socialmente, dos repórteres. A aproximação geográfica refere-se, sobretudo, a 

proximidade da fonte em relação as sucursais. Já a social, compreende uma série de fatores 

que facilitam o contato entre as pessoas de condição semelhante e inibem os 

relacionamentos entre aquelas que são diferentes. 

Ser ativas, influentes, adequadas e estarem próximas geográfica e socialmente dos 

jornalistas, não é o bastante para que as fontes logrem êxito e consigam transformar-se em 

notícia. É necessário avaliar ainda a sua conveniência. De acordo com Gans, essa avaliação 

é realizada pelos jornalistas a partir de seis critérios inter-relacionados: 1) a conveniência 

passada; 2) a produtividade; 3) a confiabilidade; 4) veracidade; 5) autoridade; 6) 

articulação. 

Tendo como parâmetro uma utilização anterior proveitosa, a conveniência passada é 

um critério de peso na requisição de fontes. “Se alguma vez, no passado, as fontes 

forneceram informações que se prestaram a reportagens adequadas, é provável que sejam 

escolhidas de novo e que, eventualmente, se tornem fontes regulares” (1980:15).  Por outro 

lado, as fontes também são avaliadas pela sua capacidade de fornecer bastante informação 

sem desperdício de tempo e de trabalho. É sob essa perspectiva que os jornalistas avaliam a 

produtividade de uma fonte. A confiabilidade, por sua vez, é alcançada quando eles se 
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sentem à vontade em atribuir explicitamente uma dada informação a uma fonte, sem se 

preocupar com a sua credibilidade e com a validade, pois pressupõem que a história é de 

fonte segura, cabendo ao público decidir se a fonte merece ou não confiança. Enfim, os 

repórteres desejam fontes cuja informação requeiram o mínimo possível de confirmação.  

Quando a confiabilidade não pode ser confirmada de pronto, os jornalistas procuram 

fontes verazes: aquelas que não se restringem a dar informações em benefício próprio, que 

procuram ser precisas, e, sobretudo, que são honestas. “Os jornalistas nutrem uma 

desconfiança difusa por suas fontes, já que muitas delas são movidas por auto- interesse” 

(1980:16). Dessa forma, os jornalistas freqüentemente encontram dificuldades na avaliação 

da veracidade de suas fontes, mas para se sentirem mais seguros, levam em conta outros 

aspectos. Por exemplo, as fontes que cooperam com eles e os tratam cordialmente serão, 

provavelmente, tratadas com maior confiança do que as outras; o mesmo acontece com as 

fontes que confiam nos repórteres e lhes explicam o motivo de sua inconsistência. As 

fontes oficiais graduadas ou mais qualificadas são consideradas mais seguras do que outras. 

Além desses aspectos, os jornalistas aplicam, no exe rcício de sua profissão, um fator 

corriqueiro da vida cotidiana: a tendência a depositar mais confiança nas pessoas que mais 

se assemelham a eles. 

Um outro critério de aferição da conveniência da fonte é a autoridade. Os jornalistas 

preferem recorrer a fontes que ocupam posições oficiais de autoridade e de 

responsabilidade, porque presumem que elas sejam mais confiáveis, pois julgam que, em 

face da posição que ocupam, não podem mentir descaradamente. Além disso, elas são 

consideradas mais persuasivas do que as demais, uma vez que os fatos que descrevem e  as 

opiniões que emitem são oficiais. 

Por fim, ao realizarem uma entrevista, os jornalistas prestam muita atenção à 

concisão das fontes. Elas devem ser capazes de expressar sua idéia da maneira mais 

concisa, e, preferivelmente, mais dramática possível. Caso contrário, os editores têm que 

alterar as suas citações, de forma que a gramática e a sintaxe fiquem bem articuladas. 

Gans ressalta ainda que o modo como os repórteres se dividem internamente 

também exerce influência na relação com as fontes. Em regra, eles são divididos em duas 

categorias: os gerais e os setoristas. Estes cobrem permanentemente um campo específico e 

delimitado, e assim, utilizam sempre as mesmas fontes e podem desenvolver com elas 
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relações de obrigações mútuas. Aqui, as fontes têm um pouco mais de poder que os 

repórteres. Elas podem, por exemplo, puni- los suprimindo informações e colocando-os, 

dessa forma, em desvantagem quanto aos colegas de empresas jornalísticas rivais. Já os 

repórteres gerais, raramente desenvolvem relações de obrigações mútuas com suas fontes. 

Em compensação, por não conhecerem mais profundamente o assunto que estão apurando, 

tornam-se presas fáceis do conhecimento das fontes, que podem divulgá-lo da maneira que 

lhes seja mais conveniente. 

A relação entre jornalistas e fontes também foi tema dos estudos de Wolfsfeld 

(1991). Através da análise da cobertura de uma série de conflitos políticos ocorridos em 

Israel, o autor advoga que o papel dos meios de comunicação nos protestos políticos é 

determinado por uma espécie de “simbiose competitiva” entre os jornalistas e as fontes. 

Isso significa que há um fluxo bilateral de influência entre os agentes, no qual cada lado 

depende do outro para serviços necessários, ao mesmo tempo que cada um tenta obter tais 

serviços nos seus próprios termos. Esses dois conjuntos de interesses podem levar tanto à 

cooperação como ao conflito.  

Wolfsfeld destaca também que a relação entre os antagonistas e os meios de massa é 

ainda definida por um conjunto de transações culturais nas quais cada lado apresenta suas 

próprias interpretações ideológicas da realidade. Nesse sentido, a relação entre atores 

políticos e a imprensa é muito maior do que a realização de um simples negócio: é uma 

forma de interação social na qual os comportamentos de cada lado são regulados por 

conjuntos de ideologias independentes e elaboradas que transcendem os simples cálculos de 

custo e de benefícios. 

Segue-se que a proporção em que cada lado pode dominar nesse processo de troca 

determina o equilíbrio de poder entre eles. Para autor, é útil, portanto, distinguir dois 

componentes dessa relação de poder: a força e a vulnerabilidade.  Em geral, o nível total de 

poder é determinado pela proporção entre o valor dos serviços de uma pessoa para os 

outros atores (força) e a necessidade que essa pessoa tem dos serviços dos outros atores 

(vulnerabilidade). A força determina a probabilidade de que se tenha influência, enquanto 

que a vulnerabilidade definirá a probabilidade de se ser influenciado. Assim, o poder dos 

atores é determinado pela análise de sua força dividida pela sua vulnerabilidade. 
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 E mais: se é verdade que a balança do poder em relação aos media é geralmente 

baseada nesse processo de troca, o poder pode ser caracterizado também, pela coerção. Isso 

acontece, principalmente, em regimes não-democráticos onde os líderes políticos podem 

ditar, simplesmente, a política dos media, dada a total dependência da imprensa para com o 

governo. Por outro lado, os líderes políticos dos países democráticos têm também meios 

coercitivos à sua disposição e tais meios têm mais possibilidade de emergir durante épocas 

de intenso conflito. Eles podem, por exemplo, empregar restrições ou censura prévia, ou 

ainda, em casos extremos, processar os jornalistas. 

 No entanto, Wolfsfeld destaca que a troca de presentes é muito mais freqüente 

nessas interações do que o uso de porretes. O relacionamento é, constantemente, do tipo 

simbiótico no qual o poder é expresso mais em termos de acomodação do que de 

dominação. Os antagonistas conciliam com os meios de massa oferecendo- lhes entrevistas 

ou furos exclusivos, ou fornecendo- lhes tipos de informações ou notícias particularmente 

atraentes. O uso de fontes oficiais governamentais é um dos métodos mais comuns para os 

media noticiosos conciliarem as autoridades: servidores públicos são uma das mais 

freqüentes fontes de notícia. 

 De acordo com o autor, os quatro principais fatores que determinam o poder da 

fonte são: o nível do status social, político e de media; o volume de organização e de 

recursos; o volume do comportamento noticiável; e o nível de dependência dos media. Os 

primeiros três fatores determinam a força do grupo sobre os media, o último mensura o 

grau de sua vulnerabilidade aos media.  

Os atores políticos com níveis mais altos de status social e político têm maior poder 

sobre os media porque as elites são definidas como inerentemente noticiáveis. O prestígio 

relativo das autoridades políticas tem também um efeito direto sobre sua capacidade para 

controlar a cobertura feita pelos jornalistas. O status de media é determinado pela extensão 

em que um ator obteve cobertura prévia e se tornou celebridade. O status de media dá força 

aos atores políticos porque lhes proporciona um acesso mais fácil e freqüente à imprensa.       

 O nível de organização e de recursos de um ator determina, também, o poder sobre 

os media, porque esses dois fatores podem ser traduzidos em notícias. Atores que dispõem 

de organização e de recursos estão em melhor posição para gerar notícias, posto que a 

criação de eventos importantes é organizacionalmente dispendiosa. Além do mais, tais 



 

 

62 

62 

atores são considerados inerentemente noticiáveis, mesmo se nada fizerem, dadas as 

pressuposições sobre o seu potencial impacto político. 

A organização e os recursos fornecem a fonte um nível muito maior de controle de 

informação. Como a principal mercadoria oferecida pela fonte é justamente a informação, 

ela deve ser cuidadosamente guardada, embalada e distribuída. A capacidade de utilizar a 

informação como um trunfo de barganha depende da habilidade de cada um em controlar o 

acesso a essa informação e apresentá- la dentro da estrutura mais vantajosa. Se os repórteres 

puderem obter a mesma informação de uma variedade de fontes, nenhuma fonte individual 

poderá tirar vantagem dessa informação. Fontes concorrentes tendem a desvalorizar o preço 

de uma informação e a tornar mais difícil passá-la adiante dentro de uma estrutura feita sob 

medida. 

O elemento seguinte de poder, já destacado anteriormente, é o comportamento 

noticiável. Basicamente existem duas portas para se ganhar acesso aos media noticiosos. A 

porta da frente é reservada a uma elite que tem admissão garantida graças as alto nível de 

seu prestígio político e social. A porta dos fundos é destinada aos atores mais pobres, sendo 

que o bilhete de entrada é muitas vezes pago pela anarquia. Em outras palavras: a anarquia 

é freqüentemente usada pelos grupos de protesto como uma alternativa à posse de recursos. 

Quanto menor o grupo de protesto, mais provavelmente ele se voltará para a violência. 

Por fim, a vulnerabilidade dos atores à influência dos media é determinada pelo seu 

nível de dependência aos media. O conceito de dependência refere-se à extensão em que a 

realização dos objetivos de um determinado antagonista depende dos recursos controlados 

pelos media num dado momento de tempo.  A dependência em relação aos media é o mais 

dinâmico componente de poder. É o calcanhar de Aquiles da maioria das autoridades 

políticas. Os políticos dependem do apoio público e são muito dependentes dos media para 

mobilizar e manter esse o apoio.  

Em suma, a relação entre as fontes e os jornalistas é explicitamente uma relação de 

dependência e poder. Enquanto os jornalistas precisam das fontes para produzir o 

noticiário, as fontes encontram nos jornalistas a oportunidade de obter publicidade ampla e 

legítima. Por outro lado, os jornalistas podem deixar de dar às fontes a noticiabilidade 

esperada, assim como as fontes podem tornar-se recalcitrantes.  
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2.2.7 Enquadrando a realidade: 

 

As relações de poder também estão presentes, de maneira implícita, nas técnicas de 

enquadramento noticioso utilizadas pelos jornalistas.  As políticas editoriais, as regras do 

profissionalismo, a organização espacial e temporal dos jornalistas, bem com as relações 

estabelecidas ao longo do processo de produção da notícia direcionam o olhar dos 

jornalistas de forma que eles tendem a manter o status quo apenas pelo fato de 

desempenharem suas funções.    

Analisando as razões que levam o noticiário a refletir  a ideologia das classes 

dominantes, Gitlin (1980) aplica o conceito de hegemonia formulado por Gramsci aos 

estudos da construção social da realidade. Ele investiga, portanto, os diversos 

enquadramentos através dos quais os movimentos considerados de oposição são reportados 

pelos media norte-americanos.  Segundo este autor, as rotinas de trabalho estabelecidas 

com vistas aos interesses políticos e econômicos das empresas de notícias, se combinam, 

normal e regularmente, para privilegiar as versões do governo ou da elite dominante, 

preterindo as versões dos oposicionistas.   

A produção da notícia, segundo Gitlin, é feita em conformidade com padrões de 

cognição, de interpretação, de apresentação, de seleção, de ênfase e de exclusão, através 

dos quais os jornalistas organizam habitualmente o discurso. Esses padrões são chamados 

de enquadramentos. Eles permitem aos jornalistas processar, rápida e rotineiramente, 

grandes quantidades de informação. É graças aos enquadramentos que os jornalistas 

reconhecem os fatos como informação, designando-os por categorias cognitivas, e 

acondicionando-os para um transmiti-los de maneira eficiente a seu público. Assim, por 

motivos simplesmente organizacionais, os enquadramentos são inevitáveis. 

A questão mais importante, porém, no que se refere aos mencionados padrões, é 

saber porque determinados enquadramentos são utilizados e outros não. É nesse ponto que 

Gitlin se vale do estudo da hegemonia sob o prisma gramsciano. De maneira geral, a 

hegemonia na obra de Gramsci é definida em termos ativos, significa capacidade de 

direção, de conquistar alianças, de uma determinada classe que, através dos intelectuais, 

difunde uma determinada concepção do mundo, e, dessa forma, hegemoniza toda a 

sociedade. Em termos mais precisos, significa a capacidade de unificar, através da 



 

 

64 

64 

ideologia, e de conservar unida uma sociedade que não é homogênea, mas sim marcada por 

profundas contradições de classe (Gramsci, 1991). Trata-se de um conceito amplo, que não 

diz respeito apenas à estrutura econômica e à organização política da sociedade, mas 

também sobre o modo de pensar, sobre as orientações ideológicas, e, inclusive, sobre o 

modo de conhecer. Tal conceito também é dinâmico: a hegemonia de uma classe não é 

perpétua, mas desaparece quando não tem mais capacidade de justificar um determinado 

ordenamento econômico e político da sociedade.    

Em outras palavras, a hegemonia opera através de uma complexa teia de atividades 

sociais e processos institucionais, e, dessa forma, penetra em tudo que as pessoas fazem e 

pensam como natural - ganhar a vida, amar, se divertir, ter fé, obter conhecimentos, e até se 

rebelar. Ela se entrelaça em todas as esferas da atividade social, almejando tornar-se senso 

comum. No entanto, as pessoas aceitam os termos hegemônicos apenas parcial e 

desigualmente, constantemente elas se esforçam e lutam para transformar a hegemonia 

dominante. 

De acordo com essa perspectiva, ao organizarem o noticiário, os media terminam 

por organizar a esfera pública, formulando e transmitindo a ideologia nacional, mas 

podendo, ao mesmo tempo, levar em consideração algumas correntes e pressões populares. 

Constantemente, porém, as práticas rotineiras utilizadas na produção da notícia tendem a 

refletir os enquadramentos analíticos das fontes oficiais ou dos editores para quais os 

jornalistas trabalham. Assim, quando tomam decisões à respeito do que e como cobrir, os 

jornalistas raramente ponderam sobre os pressupostos ideológicos ou sobre suas 

conseqüências. Nesse sentido, pelo simples fato de realizarem suas tarefas, eles tendem a 

favorecer as definições que a elite política e econômica têm acerca da realidade. As rotinas 

de trabalho do jornalismo, estabelecidas com vistas aos interesses políticos e econômicos 

das empresas de notícias, se combinam normal e regularmente para privilegiar 

determinadas versões da realidade, preterindo outras. Dia a dia os procedimentos 

organizacionais normais escolhem a “matéria de reportagem”, identificam os protagonistas 

e as questões, e decidem as atitudes a serem tomadas para com elas.  

Há, porém, ocasiões conturbadas, momentos críticos em que as rotinas não mais 

servem a um interesse hegemônico coerente. As rotinas produzem um noticiário que não 

mais se harmoniza com a ideologia hegemônica, ou com os importantes interesses da elite 
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do modo como as elites os interpretam; ou as próprias elites ficam tão divididas que brigam 

sobre o conteúdo do noticiário. Quando os valores básicos estão sendo profundamente 

contestados – como aconteceu nos anos sessenta – o próprio jornalismo é contestado. Os 

grupos de oposição que fazem pressão para realizar as mudanças sociais e políticas podem 

explorar as auto-contradições na ideologia hegemônica, inclusive nos seus códigos 

jornalísticos.  O conflito de amplitude macro-social é, portanto, levado às instituições 

culturais, ainda que sob formas reticentes e depuradas. Dessa forma, a domesticação 

ideológica desempenha um papel importante para apaziguar e isolar as ameaças ideológicas 

ao sistema.  

A perspectiva da organização social da notícia é bastante relevante no estudo aqui 

proposto, pois ela explicita os micro-poderes que constituem e atuam sobre o processo de 

produção social de notícias, e, conseqüentemente, influenciam na produção da verdade 

jornalística. Mas ela não abrange, por exemplo, a questão de como o jornalismo atribui 

sentido a uma realidade completamente contraditória.  Assim, para dar conta dessa e de 

outras questões, a nossa análise prosseguirá à luz dos estudos culturais. 

 

2.3 A notícia como um artefato cultural: 

 

 Os estudos culturais nasceram na Inglaterra como um programa de investigação da 

cultura, do poder e da sociedade. Stuart Hall foi uma figura crucial para o desenvolvimento 

de tais estudos, pois além de ser o responsável por alinhar em definitivo o trabalho dos 

culturalistas com o marxismo, foi graças a ele que as contribuições de intelectuais ligados a 

semiologia e ao estruturalismo – Louis Althusser, Roland Barthes e Umberto Eco - se 

incorporaram ao campo.   

 Sobre o prisma culturalista, a notícia é o resultado da relação de interação entre um 

certo acontecimento e um determinado sistema simbólico. Dessa forma, a descrição 

culturalista da notícia ajuda a explicar as imagens e esteriótipos generalizados nos meios 

noticiosos, bem como as vagas interpretações dos jornalistas sobre o modo como eles 

reconhecem a notícia quando a vêem.  

 A descrição cultural tem tanto uma forma quanto um conteúdo. O conteúdo consiste 

na substancia dos valores tomados como presumidos. Gans (1979) montou uma lista para o 
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jornalismo norte-americano que inclui como valores centrais do noticiário norte-americano, 

o etnocentrismo, a democracia altruísta, o capitalismo responsável, o provincianismo das 

pequenas cidades, o individualismo e o modernismo.  Estes valores são os pressupostos, 

inquestionados e geralmente não notados, de fundo através dos quais o noticiário é coletado 

e dentro do qual é enquadrado.  

 Já a forma se consubstancia nos pressupostos sobre a narrativa, o relato das 

histórias, o interesse humano e as convenções da apresentação fotográfica e lingüística que 

moldam a apresentação global das notícias que os media produzem. Para Schudson (1982), 

a pirâmide invertida é um desenvolvimento peculiar do jornalismo americano do final do 

século dezenove, desenvolvimento esse que implicitamente conferia ao jornalista a 

autoridade de perito em política.Hallin e Mancini (1984) demonstram, numa comparação 

do telenoticiário italiano e norte-americano, que as convenções formais de reportagem 

noticiosa freqüentemente atribuídas a tecnologia da televisão pelos analistas, ou à natureza 

das coisas pelos jornalistas, deriva na verdade das características  da cultura política  de um 

país.  

Enfim, os estudos culturais reconhecem que o noticiário é uma forma de literatura e 

que um dos recursos chaves com que os jornalistas trabalham é a tradição cultural, por eles 

herdada, da narração de histórias, da tomada de fotos e da construção de orações, 

entremeada com inúmeros pressupostos essenciais sobre o mundo. 

 Se existe um ar cultural genérico que os jornalistas respiram juntamente com as 

outras pessoas na sua sociedade, também há um ar cultural especificadamente jornalístico 

ligado às praticas ocupacionais dos jornalistas.  As rotinas dos jornalistas não são apenas 

sociais, emanadas de interações entre funcionários, repórteres e editores, mas são também 

literárias, emanadas de interações de escritores com tradições literárias. Mais do que isso, 

os jornalistas no trabalho operam, não apenas para manter e renovar suas relações sociais 

com as fontes e os colegas, mas também para manter sua imagem cultural de jornalista 

junto a um mundo mais amplo.  

 Partindo de tais considerações, iremos desenvolver a seguir duas questões em 

relação à perspectiva cultural. A primeira refere-se ao modo como os jornalistas se 

constituíram -enquanto grupo e em relação ao público – a sua autoridade como fonte de 

conhecimento codificado para a sociedade. Nesta parte, procuraremos demonstrar que para 
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se firmarem como autoridades, os jornalistas disputam entre si e com outras profissões – 

médicos, advogados, historiadores – o papel de legítimos interpretes da realidade. A 

segunda investiga as bases nas quais essa autoridade se formou. Aqui, partiremos do 

pressuposto de que a autoridade interpretativa dos jornalistas se fundamenta em dois 

valores contraditórios, quais sejam, a objetividade e o senso comum.  

 

2.3.1 A autoridade cultural dos jornalistas: 

 

 Ao analisarem a mídia como um lugar de produção e circulação de memória, 

diversos estudiosos (Huyssen, 2000; Colombo, 1986) têm defendido a tese de que a mídia 

não leva apenas ao enfraquecimento ou esfacelamento da memória, mas funciona como um 

lugar onde a amnésia e a memória podem coexistir, ainda que de forma tensa. Na esfera do 

jornalismo, esta tensão adquire maior nitidez: ao tentarem agir como uma fonte de 

conhecimento codificado para a sociedade, os jornalistas disputam com outras profissões – 

médicos, advogados, policiais – o papel de legítimos intérpretes da realidade . Dessa forma, 

para reforçar sua autoridade, os jornalistas tendem a construir a notícia de modo que apenas 

a sua versão seja memorável. 

 Preocupada com tais questões, Barbie Zelizer examinou as narrativas jornalísticas 

sobre o assassinato do presidente norte-americano John. F. Kennedy e analisou os modos 

pelos quais os jornalistas transformaram a história do assassinato numa narrativa sobre si 

mesmos, reforçando sua posição como autoridades culturais acerca dos eventos do “mundo 

real”.  

Zelizer parte do pressuposto de que a autoridade age como uma fonte de 

conhecimento codificado que orienta as pessoas acerca de padrões adequados de ação, 

criando uma comunidade entre as pessoas que compartilham noções semelhantes sobre ela. 

Dessa forma, a memória coletiva é importante para as discussões sobre a autoridade 

cultural porque ela possibilita a emergência dos padrões de autoridade através do tempo.  

Quando Zelizer se refere ao termo “memória coletiva” a autora nos remete ao 

clássico conceito de Maurice Halbawchs (1990). Inspirado nos estudos de Durkheim, 

Halbwachs define a memória como um fato social anterior e externo ao indivíduo e dotado 

de um poder coercitivo sobre ele. De acordo essa concepção, a memória não fica adstrita ao 
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indivíduo, mas persegue a realidade impessoal das instituições sociais. Dessa forma, a 

memória é produzida na medida em que o indivíduo se relaciona com a família, a classe 

social, a Igreja, o Estado, enfim, com os grupos de convívio e de referência particulares. 

Assim, torna-se possível tomar esses diferentes pontos de referência como indicadores 

empíricos da memória coletiva de um determinado grupo. Trata-se de uma memória 

estruturada com suas hierarquias e classificações, uma memória também que, ao definir o 

que é comum a um grupo e o que o diferencia dos outros, fundamenta e reforça os 

sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio -culturais. Daí a importância da distinção 

entre memória coletiva e memória individual. 

Enquanto a memória individual compreende as representações que compõem o 

quadro da personalidade e da vida pessoal do indivíduo, a memória coletiva abrange as 

representações impessoais de determinados grupos sociais. Essas duas memórias se 

interpenetram freqüentemente. É possível que a memória individual utilize a memória 

coletiva para precisar suas representações e cobrir suas lacunas. A memória coletiva, por 

sua vez, também envolve as memórias individuais, mas não se confunde com elas, pois 

evolui de acordo com as normas sociais. 

Sob este ponto de vista, a autoridade jornalística pode ser entendida como um 

conjunto de estratégias utilizadas pelos jornalistas para se firmarem como porta-vozes 

legítimos e confiáveis da realidade. Isto é especialmente relevante na medida em que outros 

grupos – advogados, historiadores, políticos - também se valem de construções da realidade 

para moldar os eventos externos nos seus próprios termos. Nesse sentido, a autoridade 

jornalística está constantemente em disputa com outras supostas autoridades.  

No caso do assassinato de Kennedy, Zelizer demonstra que grupos diferentes, com 

agendas próprias, promoveram versões diferentes e competitivas dos eventos da morte do 

Presidente Kennedy desde o momento em que ela ocorreu. Ao rememorarem este episódio, 

os jornalistas revelaram através dos seus padrões de repetição da narrativa os modos como 

eles se auto-atribuíram autoridades interpretativas legítimas acerca do ocorrido, as maneiras 

pelas quais certas interpretações difundiram-se através das empresas noticiosas e o modo 

como os repórteres marginalizaram outros grupos que tinham versões alternativas dos 

mesmos eventos. Esses padrões sugerem que os jornalistas funcionam como uma 
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comunidade interpretativa, como um grupo que se auto -credencia através de suas narrativas 

e suas memórias coletivas. 

Nestes termos, Zelizer considera a comunidade jornalística não apenas como uma 

profissão, mas também como uma comunidade interpretativa que usa as narrativas e as 

memórias coletivas para se manter coesa. Através da narrativa, o papel do indivíduo, a 

organização/instituição e a estrutura da profissão tornam-se fatores chave no delineamento 

dos comos e porquês da prática jornalística. Através dos fatos e tradições narrativas 

compartilhadas – uma espécie de “trabalho secreto” - os repórteres são capazes de exprimir 

valores e idéias coletivas que os ajudam a manter-se como uma comunidade interpretativa 

autorizada perante si próprios e perante o público o qual se dirigem. Cumpre nos ressaltar 

que a narrativa jornalística será analisada mais a fundo no quarto capítulo, quando 

tratarmos da narrativa do caso Daniela Perez.  

 
2.3.2 Os fundamentos da autoridade jornalítica: 

 
 

Diversos estudos têm demonstrado (Zelizer, 1992, Carey, 1987, Tuchman, 1993) 

que a autoridade interpretativa dos jornalistas se fundamenta em bases contraditórias, quais 

sejam, na objetividade e no senso comum. A primeira foi explorada com detalhes nos 

estudos de Michael Schudson (1978), já a segunda recebeu uma atenção especial de 

Richard Campbell (1991).  

Em Discovering the News, Schudson (1978) se propôs a investigar as razões que 

levaram os jornalistas norte-americanos a buscar na objetividade o princípio de legitimação 

de sua autoridade para descrever a interpretar o mundo. Ele constatou que, o ideal de 

objetividade foi uma reação contra o ceticismo e o pessimismo que dominavam a sociedade 

norte-americana no período entre guerras. Neste contexto, esse ideal surgiu como afirmação 

consensualmente validada sobre a realidade, baseada numa radical separação entre os fatos 

e a opinião.    

Essa “nova” maneira de construir o noticiário, associada a uma prática íntegra e 

imparcial, conferiu maior prestígio a comunidade jornalística, implicou em uma melhora de 

salários e em um aperfeiçoamento da profissão. Além disso, aproximou o discurso 

jornalístico ao discurso da ciência, a medida que também foi responsável  pelo 

desenvolvimento de um conjunto de valores e concepções - que longe de serem estáveis e 
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absolutos, estão em constante mutação -  compartilhado pelos jornalistas no desempenho de 

sua profissão. 

O discurso jornalístico, porém, não é considerado legítimo apenas por manter um 

certo distanciamento, mas por estimular uma constante identificação com o público ao qual 

se dirige. Para tanto, ele se aproxima da lógica do senso comum. Em 60 minutes, Richard 

Campbell (1991) sugere que a naturalidade com que as notícias são percebidas advém da 

presença do senso comum em todas as espécies de noticiário. Este autor reconhece nas 

notícias cinco características do senso comum: 1)obviedade: as notícias parecem naturais e 

transparentes, a medida em que não chamam atenção para o processo em que foram 

construídas; 2)praticidade: as notícias são práticas porque obedecem a pressões cotidianas, 

de data e de hora do jornalismo; 3)pouca densidade: as notícias são pouco densas porque 

defendem uma postura literal ou descritiva, sugerindo que os fatos são transparentes e 

geralmente não são ambíguos; 4) falta de metodicidade: “ater-se aos fatos” ou “contar os 

dois lados de uma história” funcionam como provérbios que justificam os relatos 

jornalísticos sem demandar uma auto-análise; 5)acessibilidade: a compreensão da notícia, 

em regra, não requer nenhum conhecimento específico.  

Na prática, a conciliação da objetividade com o senso comum não é nem um pouco 

simples. Diversas estratégias têm sido usadas no desempenho desta tarefa. O emprego de 

convenções narrativas é uma delas. De acordo com Schudson (1982), essas convenções são 

maneiras incontroversas e despercebidas através das quais os jornalistas interpretam o 

mundo sem parecer distantes da objetividade. Elas ajudam a tornar legíveis as mensagens 

que são culturalmente consoantes e ilegíveis as que são culturalmente dissonantes. Sua 

função não é aumentar ou diminuir o valor de verdade das mensagens que elas transmitem, 

mas traçar os limites dos tipos possíveis de verdade que podem ser ditos.   

A adoção de um lead, da técnica da pirâmide invertida em detrimento de um relato 

cronológico do evento, a valorização da figura do presidente, a separação entre as notícias 

“de fato” e as de opinião, o uso de aspas de citação, a escolha de palavras neutras, a 

apresentação de ambos os lados da questão e o uso do ponto de vista distante da terceira 

pessoa são alguns exemplos de convenções noticiosas.  
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2.3.3 A perspectiva comparada: 

 

Não obstante a forte influência que tradição jornalística anglo-americana do 

jornalismo “independente” – que afirma o seu compromisso com os “fatos” e como o 

interesse do cidadão comum, para além das ideologias – não se pode atribuir a ela um valor 

universal. Diversos estudos têm demonstrado, através do uso de métodos comparativos, que 

a Imprensa de vários países se estruturou com base em princípios e políticas totalmente 

distintas.  

Em um artigo que compara o jornalismo francês com o anglo-americano, Jean K. 

Chalaby (1996) constatou que as condições que permitiram o desenvolvimento de um 

jornalismo centrado “nos fatos” nunca estiveram presentes na França. A tradição 

jornalística desse país foi fortemente influenciada pela literatura e pela lógica partidária. Os 

jovens franceses encaravam o jornalismo como o primeiro passo para uma brilhante 

carreira literária. Nesse sentido, o jornalismo não era visto como uma profissão, mas como 

uma ocupação temporária. Além disso, diferente dos Estados Unidos e da Inglaterra, onde a 

batalha política era confinada dentro dos limites do bipartidarismo parlamentar, o que 

possibilitava aos jornalistas se afirmarem neutros e imparciais por sempre mostrarem os 

dois lados da história, na França a situação política era muito mais complexa: o espaço das 

posições políticas era muito mais amplo e a hegemonia burguesa era bastante fraca. Nesse 

contexto, os jornalistas, engajados na polemização e publicação de idéias políticas, eram 

instrumentos de facções e de grupos políticos.    

Paolo Mancini e Daniel C. Hallin (1984), em artigo que compara as coberturas 

italiana e norte-americana sobre a viagem do Presidente Reagan à Europa, em junho de 

1982, demonstram que o jornalismo nos Estados Unidos é uma espécie de “tribuna do 

povo”: na ausência de outras instituições que poderiam representar os interesse do público 

contra os interesses do Estado, o jornalismo preenche esse papel. Este investe o jornalista 

de autoridade, colocando à parte do público em geral, mas, ao mesmo tempo, requer dele a 

adoção de uma postura populista, para agir como advogado dos interesses e perspectiva do 

cidadão comum.  Em compensação, porque têm tão pouco poder, o jornalista italiano não 

tem espaço para uma autoridade interpretativa. Esta é desempenhada pelos partidos e outras 

instituições da esfera pública. Dessa forma, os jornalistas italianos são meros funcionários 
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públicos cuja tarefa é transmitir informação às pessoas interessadas em política, sem a 

autoridade para representa- las ou interpretar para elas o sentido dessa informação.   

Em outro texto, Paolo Mancini (1993) observou que na Itália o jornalismo está 

comprometido com as instituições políticas e socialmente representativas e não com o 

cidadão. Neste país, todo debate político é realizado nos jornais, revistas e televisão. Os 

meios de comunicação, portanto, fornecem lugar e ocasião para comunicação dos diferentes 

grupos políticos. Assim, em um sistema “coalizacional” o jornalismo italiano serve como 

mediador entre o governo e a oposição. 

Na América do Sul, o estudo de Silvio R. Waisbord (1995) sobre a responsabilidade 

política do jornalismo nas democracias sul-americanas revela que nem o modelo 

“independente”, nem o modelo “partidário” descrevem com precisão a organização da 

imprensa na região.  De acordo com a trajetória histórica das democracias sul-americanas, 

três foram as tradições que deram forma à imprensa na América do Sul.  

Primeiro desenvolveu-se uma imprensa partidária, em países com partidos políticos 

de grande expressão na política nacional. Foram os casos do jornalismo da Colômbia e do 

Uruguai. Posteriormente, também se desenvolveu um tipo de jornalismo que adotava o 

modelo norte-americano e que se declarava independente em relação a influências 

partidárias e governamentais. São exemplos desse tipo de jornalismo: o da Argentina, Peru 

e do Chile.  Além desse, um terceiro modelo tem ganhado impulso nessas sociedades: o da 

imprensa alternativa, constituída por publicações não ligadas aos partidos tradicionais, mas 

aos movimentos sociais e culturais que irromperam nas lutas contra as ditaduras militares 

das décadas de 70 e 80. Essas publicações rejeitaram a neutralidade e o profissionalismo e 

deposaram o jornalismo como forma de advocacia social.    

Todos esses modelos, de acordo com Waisbord (1995), têm estado presente 

simultaneamente nas democracias sul-americanas, ainda que um modelo específico possa 

caracterizar o sistema prevalecente de determinado país. A coexistência de modelos 

diferentes corresponde a diferentes definições de jornalismo. Assim, jamais existiu 

qualquer unanimidade sobre os papéis, os ideais ou normas que deveriam governar as 

práticas jornalistas. Segue-se ainda que as constantes controvérsias sobre os princípios 

éticos fundamentais que deveriam governar a atividade jornalística inviabilizaram a 

hegemonia de qualquer ideal jornalístico nessas democracias. 
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Em “Um outro “Quarto Poder” imprensa e compromisso político no Brasil, Afonso 

Albuquerque (2000) invés de julgar o modelo brasileiro pela sua maior ou menor 

proximidade em relação ao jornalismo americano, sugere que este último é fruto  de um 

contexto político inteiramente distinto do brasileiro e que, portanto, não seria plausível que, 

na prática,  o jornalismo realizado no Brasil se assemelhasse ao americano. Sob este ponto 

de vista, Albuquerque  procura demonstrar de que maneira   o jornalismo reinterpreta, à luz 

dos códigos da cultura política local o modelo oficial de jornalismo independente. 

Para Albuquerque, não existe no Brasil um consenso tão abrangente como o que no 

há nos Estados Unidos que justifique a naturalidade de um “jornalismo baseado em fatos”; 

também, não há um acordo em torno do valor democracia e do sistema partidário, tal como 

o que existe nos países da Europa Ocidental, a ponto de legitimar o jornalismo partidário.  

Nesse contexto, ambos os modelos têm disputado o posto de modelo dominante. O 

jornalismo “partidário” tende a ser encontrado principalmente entre os jornalistas situados 

mais à esquerda. Já o “independente”, tende a ser mais nítido nas grandes empresas 

jornalísticas. No entanto, na prática, essas empresas acabam se distanciando desse modelo. 

Não raro, elas adotam, explicitamente, a defesa de determinadas causas em nome do 

interesse geral da nação e, agindo dessa forma, alegam estar atuando em uma posição 

independente. 

Albuquerque destaca ainda que Imprensa brasileira, assim como a norte-americana, 

tem reivindicado o papel de Quarto Poder. Entretanto, dadas as diferenças históricas entre o 

Brasil e os Estados Unidos, o modelo de Quarto Poder da Imprensa brasileira é bastante 

diverso do norte-americano. Enquanto neste, a Imprensa assume o compromisso de manter 

o equilíbrio entre os três poderes, atuando no sentido de informar o cidadão, naquele, mais 

do que contribuir para o equilíbrio,tem reivindicado autoridade para, no caso de disputa 

entre os três poderes, intervir a favor de um poder contra o outro,  a fim de preservar a 

ordem pública, sempre percebida como estável. Dessa forma, ela funciona como um poder 

moderador, que decide sempre em favor do “bem comum”. Nesse sentido, apenas informar 

os cidadãos não é o suficiente, é preciso formá- los.  

Após dissertarmos sobre algumas peculiaridades da produção da verdade 

jornalística sobretudo as que dizem respeito aos métodos sociais de organização do 

noticiário e a constituição da autoridade cultural dos jornalistas, iremos adentrar nos 
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próximos capítulos na análise da cobertura do caso Daniella Perez. A partir de então, 

realizaremos  um estudo comparativo dos sistemas de produção de verdade jurídico e 

jornalístico.  
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3. Imprensa e Judiciário no caso Daniella Perez: 
 

“Não foi um capítulo da novela. Esse monstro matou minha filha”38. 
  
 Nos capítulos anteriores, analisamos os sistemas de produção da verdade utilizados 

pelo Poder Judiciário e pela Imprensa ao lidarem com eventos criminosos. Vimos que se 

tratam de sistemas distintos. Sendo assim, resta-nos entender como tais sistemas se 

relacionam. Para tanto, nossa analise terá como objeto de pesquisa a cobertura do 

assassinato da atriz Daniella Perez realizada pelo Jornal O Globo. Aqui, nosso objetivo é 

investigar, com um enfoque comparativo, os discursos enunciados no âmbito da Justiça e 

da Imprensa acerca do referido crime. 

 Por conta da complexidade que essa investigação encerra, dividimos o presente 

capítulo em três partes. A primeira recupera as principais informações ve iculadas na 

cobertura do assassinato de Daniella Perez. Trata-se de uma breve descrição do ocorrido. 

 A segunda parte ocupa-se com a dimensão temporal da produção dos discursos 

jurídico e jornalístico. Parte-se do pressuposto de que o estudo da temporalidade longa e 

pré-estabelecida do discurso jurídico em contraposição a temporalidade curta, imediatista e 

pouco previsível da Imprensa é elucidativo no que se refere às relações que se estabelecem 

entre essas duas instituições. Pode se adiantar que a superposição das séries temporais dos 

referidos discursos sugere que o discurso jornalístico se concentra na parte correspondente 

à etapa inquisitorial do processo, qual seja, nas investigações policiais, invertendo a lógica 

de produção da verdade jurídica, que atribui maior importância a etapa acusatória.  

 Diferente do discurso jornalístico que se dirige a um grande público e por isso 

procura ser o mais inteligível possível, o discurso jurídico é destinado a um público 

bastante restrito. Trata-se de um discurso eminentemente corporativista, permeado por 

muitos termos técnicos, cuja compreensão se torna difícil. Além disso, como a Justiça lida 

com as liberdades individuais, comumente restringindo-as, os estudiosos do direito 

preocuparam-se em descrever de maneira exaustiva todas as situações que ensejam a 

aplicação de uma sanção.  Dessa forma, enquanto os jornalistas trabalham com um código 

                                                 
38 Glória Perez, o Globo, 04/01/1993. 
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aberto de regras e valores, os operadores do Direito operam com o código fechado, cujo 

dogma é o de que não há crime e nem pena sem prévia cominação legal39.  

 Assim, a partir de tais considerações, nos propomos a analisar, na terceira parte, 

algumas nuances do discurso jurídico, - a classificação dos crimes, provas e penas –, a 

partir de elementos encontrados nos Códigos Penal e Processual Penal.  Além de elucidar 

tais nuances, essa analise será de fundamental importância a medida que para construir o 

caso Daniella Perez a Imprensa incorporou ao discurso jornalístico diversos termos 

jurídicos. 

 Ressaltamos, por fim, que a análise do discurso jornalístico, bem como a da 

narrativa da cobertura do assassinato da atriz Daniella Perez serão realizadas, em separado, 

no próximo capítulo.  

 

  

3.1 O assassinato da atriz 

 

Dezembro de 1992: o Brasil inteiro acompanhava atentamente o processo de 

impeachment do presidente Fernando Collor de Melo. O clima era de tensão. Jovens 

pintavam seus rostos e iam às ruas para pedir a renúncia de Collor. O ritmo de trabalho nas 

empresas jornalísticas era intenso.  Os jornalistas estavam muito empenhados na cobertura 

desse fato (tanto mais que as inúmeras reportagens de denúncias de corrupção e tráfico de 

influências no governo desempenharam um papel fundamental no processo de 

impeachment). No entanto, outro acontecimento, de natureza totalmente diversa, foi capaz 

de desviar atenção dos brasileiros e ofuscar as notícias do processo de impeachment: o 

assassinato da atriz Daniella Perez, a Yasmim, protagonista da novela “De corpo e alma”, 

do horário nobre da Rede Globo de Televisão. 

 No dia 28 de dezembro o corpo da atriz foi encontrado num matagal, na Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro, com 16 perfurações no tórax e no pescoço. Ao examinarem o carro 

abandonado no local do crime - o Escort de Daniella -, policiais militares encontraram uma 

nota fiscal com o nome de Raul Gazzola, marido da atriz, que posteriormente foi levado ao 

                                                 
39 Art.1, do Código Penal: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação 
legal”. 
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local e identificou o corpo da esposa. A comoção foi geral. Daniela tinha apenas 22 anos e 

estava no início de sua carreira. “Yasmin”, era o seu primeiro papel relevante na televisão, 

um presente de sua mãe, Glória Perez, a autora da novela “De corpo e alma”.  

Impressionados com a brutalidade do crime e sensibilizados com a dor da família, os 

brasileiros estavam ansiosos para saber quem havia matado a atriz. Iniciadas as 

investigações policiais, a surpresa foi ainda maior: o assassino era o ator Guilherme de 

Pádua, que na mesma novela representava o papel de “Bira”, namorado ciumento e 

possessivo de Yasmin. Antes de ser descoberto, Guilherme compareceu ao local do crime 

para prestar solidariedade à família. Ele consolou Glória Perez juntamente com outros 

colegas integrantes do elenco da novela. Depois seguiu para a delegacia, onde também 

consolou Raul Gazzola.  

  As suspeitas recaíram sobre Guilherme devido ao testemunho do advogado 

aposentado Hugo da Silveira França, que anotou a placa do Santana, OM 1115, estacionado 

no local do crime. Com a placa, os policiais chegaram ao ator. As suspeitas ficaram mais 

fortes por conta da descoberta de que a placa do Santana havia sido camuflada com fita 

isolante, já que a verdadeira era LM 1115 e que o assoalho do lado do carona do carro 

havia sido lavado.  

Ao ser interrogado, Guilherme, primeiramente, negou seu envolvimento. Ele alegou 

que, no dia do crime, saiu da produtora Tycoon, na Barra, onde gravava cenas da novela, 

por volta das 22hs e foi direto para o Barrashopping buscar sua esposa, Paula Thomaz. Sua 

alegação foi derrubada pelos computadores do shopping que não registraram a passagem do 

carro pelo estacionamento. Nervoso, Guilherme terminou confessando o crime. Foi preso e 

autuado em flagrante. Para justificar o ocorrido, o ator disse que vinha sendo assediado por 

Daniella. Relatou ainda que a atriz tinha dito que estava com Aids e tinha o ameaçado de 

morte caso não mantivesse um romance com ela. Daniella teria feito também ameaças 

contra Paula, na época, grávida de quatro meses. Em uma das ameaças, a atriz teria dito que 

iria retalhar espiritualmente a esposa de Guilherme em uma sessão de magia negra. 

Logo após a prisão de Guilherme, uma outra notícia bombástica: a esposa do ator 

também teria participado do crime. Ela confessou, extra-oficialmente a três policiais, que 

não somente assistira ao assassinato de Daniella, mas que fora a primeira a agredi- la com 

dois golpes de chave de fenda.  Na versão de Paula, ela teria ido ao estúdio com Guilherme 
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e permanecera escondida no banco de trás do carro com um lençol. Ao sair da produtora, o 

ator fora seguido por Daniella, por isso resolvera parar o carro. Guilherme e Daniella 

discutiram violentamente fora do carro e Paula resolvera atacar Daniella com uma chave de 

fenda. A atriz tentou reagir e foi esganada pelo ator, que depois a matou com golpes de 

tesoura.   

O crime parecia um grande quebra-cabeça, no qual faltavam peças essenciais. 

Ninguém conseguia explicar, por exemplo, o motivo da morte da atriz.  Não se sabia ao 

certo qual a arma utilizada e aonde ela se encontrava. Era difícil afirmar quando Guilherme 

e Paula se encontraram: antes, durante ou depois do ocorrido. Diante da inconsistência das 

investigações, os jornais passaram a explorar a natureza monstruosa dos acusados. 

O perfil de Guilherme, por exemplo, foi construído como o de um homem frio, 

ciumento, machista, homossexual e psicopata. Paula foi relatada como uma devoradora de 

michês, freqüentadora da  galeria Alaska 40, ciumenta, mimada e antipática. Além disso, as 

reportagens afirmavam o gosto do casal por rituais de magia negra, bem como tornavam 

públicos fatos pessoais da vida conjugal dos dois, como as tatuagens nas genitálias. Por 

outro lado, Daniella só possuía características positivas: era uma moça talentosa, 

responsável, doce, fiel ao marido, atenciosa com a mãe, compreensiva e inocente.   

O julgamento dos acusados só foi realizado quatro anos após a morte da atriz. Eles 

ficaram presos por todo esse período. A medida que o tempo avançava, as versões sobre o 

crime foram se modificando. Na prisão, Guilherme escreveu o Livro “A história que o 

Brasil desconhece”, no qual contava a sua versão, mas uma ordem judicial proibiu o 

lançamento e a venda do livro. Ao longo do processo, Guilherme e Paula se separaram.  A 

partir da separação, deu-se início a uma série de acusações mútuas.   

O advogado de Guilherme, o defensor público Paulo Ramalho, clamava a inocência 

do ator, alegando que ele se tornara o bode expiatório de toda história. Ramalho ganhou 

notoriedade por defender fervorosamente Guilherme, fazendo inúmeras críticas à Imprensa, 

que no seu entender, condenou seu assistido desde as investigações policiais. A versão da 

defesa era a de que Guilherme era mero expectador do crime, que havia sido cometido por 

sua ex-mulher, Paula Thomaz, durante uma crise de ciúme. De acordo com essa versão, 

Guilherme teria confessado o crime inicialmente para poupar Paula, na época, grávida.   

                                                 
40 Trata-se de uma Galeria situada em Copacabana, Rio de Janeiro, na qual há vários shows eróticos. 
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Já os advogados de Paula sustentavam a tese de que no momento do crime ela 

estava passeando no Barra Shopping, onde permaneceu durante oito horas. Dessa forma, 

Daniella havia sido morta apenas por Guilherme. A defesa de Paula alegava que Guilherme 

era o autor do crime, como ele mesmo havia confessado.  

Para a acusação, pouco importava quem havia desferido os golpes, pois os réus 

eram considerados igualmente culpados, já que premeditaram o crime, e, juntos, 

emboscaram a vítima na saída dos estúdios da Tycoon. Segundo o Ministério Público, 

tratava-se de um homicídio duplamente qualificado, cometido por motivo torpe e sem dar 

oportunidade de defesa à vítima.  

A versão que prevaleceu foi a da Promotoria. No dia 25 de janeiro de 1997, por 

cinco votos a dois, Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão. No dia 14 de maio de 

1997, Paula foi condenada a 18 anos e 6 meses. Atualmente, o casal encontra-se em 

liberdade. 

 Este relato é apenas uma visão panorâmica do caso Daniella Perez. Os detalhes do 

crime e a forma como ele foi tratado pela Justiça e pela Imprensa serão considerados, com 

mais vagar, nas próximas etapas. A seguir, iremos comparar os discursos sobre o 

assassinato produzidos na Justiça e na Imprensa. Primeiramente, porém, nos ateremos a 

dimensão temporal da produção de tais discursos. Posteriormente, partiremos para a análise 

da dimensão propriamente discursiva da produção da verdade jurídica, para, no próximo 

capítulo, investigarmos o discurso jornalístico e a construção da narrativa do assassinato da 

atriz Daniella Perez.  

 

3.2 Discurso Jurídico & Discurso Jornalístico 
 
 
3.2.1 A Dimensão Temporal 
 
 
 Nos capítulos anteriores, vimos que Justiça e Imprensa produzem suas verdades 

num ritmo bastante diferente. Enquanto a administração da notícia como rede de 

factualidade pressupõe o uso de um código de valores, dado a posteriori, que possibilita a 

transformação de fatos em matérias num curto intervalo de tempo, assegurando a circulação 

diária do noticiário (Tuchman, 1980), a responsabilidade de aplicar uma penalidade, requer 
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um processo longo, com prazos e procedimentos previamente estabelecidos em lei. Assim, 

considerando que a imediaticidade da produção da notícia se contrapõe a morosidade 

processual, examinaremos a seguir a dimensão temporal do processo judicial de Guilherme 

de Pádua e o ritmo de produção da cobertura noticiosa do caso Daniella Perez. Após, 

analisaremos as conseqüências das diferenças de tais ritmos na relação que se estabelece 

entre essas duas instituições.  

 
3.2.2. A temporalidade do discurso jurídico 
 
 
 O processo judicial, seja ele criminal ou civil, obedece a uma seqüência de prazos 

predeterminados em lei bastantes espaçosos, podendo inclusive ser prolongados, mas nunca 

diminuídos ou suprimidos. No âmbito penal, o respeito aos prazos legais é fundamental, 

pois o que está em jogo é a liberdade individual. É por conta desse aspecto que um fato 

somente pode ser denunciado como criminoso se houver indícios de autoria e prova da 

materialidade do crime. Estes, em regra, são apurados pela polícia, através do inquérito 

policial, procedimento sigiloso, discricionário e unidirecional de natureza administrativa, 

que tem por finalidade oferecer ao Ministério Público os elementos necessários para a 

propositura da ação penal.  

Dessa forma, ao tomar conhecimento de um crime a autoridade policial tem, em 

tese, de 10 a 30 dias 41 para terminar as investigações policiais e apresentar o inquérito para 

o Ministério Público. Presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, o Ministério 

Público vai oferecer a denúncia (o prazo é de 5 ou 15 dias) 42. Oferecida a denuncia, o juiz 

irá decidir pelo seu recebimento ou não. Recebida, o processo prossegue com o 

interrogatório do acusado, alegações preliminares da defesa (3 dias)43, oitiva das 

                                                 
41 4 “Art.10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 (dez dias), se o indiciado tiver  sido preso em 
flagrante, ou estiver preso preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese a partir do dia em que se 
executar  a ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trinta) dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem 
ela”. 
42 “Art. 46. O prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 (cinco) dias, contado da 
data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 (quinze) dias , se o 
réu estiver solto ou afiançado”.  
43 “Art. 395. O réu ou o seu defensor poderá logo após o interrogatório ou no prazo de 3(três) dias, oferecer 
alegações escritas e arrolar testemunhas”. 
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testemunhas de acusação (20 dias), oitiva das testemunhas de defesa (20 dias) 44, fase de 

diligências (1 dia para cada parte) 45, manifestação do juiz sobre as diligencias (10 dias) 46, 

alegações finais do Ministério Público (3 dias), alegações finais da defesa (3 dias)47 e, 

finalmente, sentença (proferida em 20 dias)48.  

Explicamos no primeiro capítulo que nos crimes sujeitos a julgamento pelo Tribunal 

do Júri49, como foi o de Guilherme, a sentença proferida pelo juiz singular limita-se a dizer 

se o réu será ou não submetido ao Júri, ou seja, se ele será ao não pronunc iado. E no caso 

afirmativo, inicia-se outro procedimento, cuja condenação ou absolvição será dada pelo 

veredicto dos jurados, em sessão plenária do Tribunal do Júri.    

No que se refere ao processo judicial de Guilherme de Pádua, que tramitou perante 

o II Tribunal do Júri do Estado do Rio de Janeiro, os atos processuais foram praticados de 

acordo  com os prazos legais. Cumprindo-nos destacar apenas que os prazos da defesa 

foram contatos em dobro, por tratar-se de prerrogativa legal concedida a Defensoria 

Pública. 

Nesse sentido, veremos a seguir as datas em que os atos processuais foram 

praticados.  As investigações policiais que constituem o inquérito policial foram realizadas 

em 10 dias, do dia 28 de dezembro de 1992 ao dia 07 de janeiro de 1993. Terminadas as 

investigações, o Ministério Público imediatamente ofereceu a denúncia no dia 08 de janeiro 

de 1993. Guilherme foi denunciado por homicídio duplamente qualificado (torpe e por ter 

                                                 
44 “Art. 401. As testemunhas de acusação serão ouvidas dentro do prazo de 20 (vinte) dias, quando o réu 
estiver preso, e de 40 (quarenta) dias, quando solto.  
45 “Art. 499. Terminada a inquirição das testemunhas, as partes – primeiramente o Ministério Público ou o 
querelante, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, e depois, sem interrupção, dentro de igual prazo, o réu ou os 
réus – poderão requerer as diligências, cuja necessidade ou conveniência se origine de circunstâncias ou de 
fatos apurados na instrução, subindo logo os autos conclusos para o juiz tomar conhecimento do que tiver sido 
requerido pelas partes”.    
46 Idem. 
47 “Art. 500. Esgotados aqueles prazos, sem requerimento de qualquer das partes, ou concluídas as diligências 
requeridas e ordenadas, será aberta vista dos autos, para alegações, sucessivamente, por 3 (três) dias: 
I- ao Ministério Público ou ao querelante;  
II- ao assistente, se tiver sido constituído;  
III-ao defensor do réu”. 
48 “Art. 800, I e § 3º. Os juizes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, 
quando outros não estiverem estabelecidos: 
I-de 10 (dez) dias se a decisão for definitiva ou interlocutória mista; 
§ 3º Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz  exceder por igual tempo os prazos a ele 
fixados neste Código”. 
49 Vimos anteriormente que os crimes sujeitos ao julgamento pelo Tribunal do Júri são os seguintes: 
homicídio doloso (CP, art.121), infanticídio (art.123), participação em suicídio (art.122) e o aborto (arts.124 a 
127), tentados ou consumados. 
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dificultado ou tornado impossível a defesa da vítima). Sete dias após a denúncia, o acusado 

foi interrogado pelo juiz do II Tribunal do Júri. As alegações preliminares, também 

chamadas de defesa prévia, foram apresentadas no dia 25 de janeiro de 1993, no prazo de 

seis dias.  Logo após, no dia 28 de janeiro de 1993, houve a oitiva das testemunhas da 

acusação ou o sumário de culpa. Em 10 de março de 1993, foram ouvidas e inquiridas as 

testemunhas da defesa. Terminando esta primeira fase do processo, o Ministério Público 

apresentou suas alegações finais no dia 19 de abril de 1993 e a defesa, no dia 26 de abril de 

1993. Finalmente, o juiz pronunciou os réus no dia 10 de maio de 1993.  A partir de então, 

deu-se início a segunda fase do processo, com o libelo crime acusatório, que corresponde à 

denúncia quando o crime é julgado pelo Tribunal do Júri. Tal fase durou quatro anos, 

terminando em 26 de janeiro de 1997, quando, Guilherme finalmente foi considerado 

culpado, condenado a 19 anos de prisão. 

 Da seqüência temporal acima exposta, é claramente perceptível que o processo 

judicial de Guilherme, inicialmente, seguiu um ritmo acelerado, caminhando com mais 

vagar após a pronúncia. Cumpre esclarecer que tal fato longe de ser destoante, é bastante 

corriqueiro nos Tribunais brasileiros. A partir do momento que é decidido que o réu vai a 

Júri Popular inicia-se, na verdade, um novo processo, bem mais complexo que o anterior. O 

réu é novamente interrogado, outras provas são produzidas, outras testemunhas inquiridas. 

Devemos ressaltar ainda que, segundo a doutrina jurídico-penal, o Júri não deve ser 

influenciado pelo impacto social do crime, tanto é assim, que nos casos de grande 

repercussão raramente um acusado é julgado pelo Tribunal do Júri da região em que 

cometeu o ato. Por conta desse aspecto, o julgamento de Guilherme de Pádua teve que ser 

retardado para que pudesse ser o mais justo possível. Caso contrário, a defesa poderia pedir 

sua nulidade por sentir-se cerceada (Capez, 2001). 

 
3.2.3 A temporalidade do discurso jornalístico  

 

 As principais características da notícia são a efemeridade e a transitoriedade. No 

entanto, tipos diferentes de notícias vivem em períodos diferentes de tempo. No mais 

elementar de suas formas, o relato de uma notícia é um mero lampejo a anunciar que um 

acontecimento ocorreu. Se o ocorrido tiver real importância, o interesse por ele acarretará 

novas indagações e um conhecimento mais completo das circunstancias em que se 
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verificou. O acontecimento deixa de ser notícia, entretanto, assim que haja cessado a 

atenção que despertou e assim que a atenção do público tenha sido dirigida para outro 

aspecto do habitat ou algum outro incidente tão novo, emocionante ou importante que seja 

capaz de prendê- la (Park, 1980).  

A partir de tais considerações, optamos por mensurar o ritmo da cobertura 

jornalística de forma quantitativa. Assim, procuramos analisar a quantidade de matéria de 

acordo com a fase em que o processo judicial se encontrava.  Nesse sentido, iremos 

demonstrar que a cobertura teve dois momentos de maior intensidade: na data do 

assassinato, enquanto perduraram as investigações policiais, e na data do julgamento, 

quando o caso foi completamente rememorado.   

Na fase das investigações policiais - de 28 de dezembro de 1992 a 07 de janeiro de 

1993 -, o caso foi matéria de primeira página, juntamente com o impeachment do 

Presidente Fernando Collor, ocupava aproximadamente três páginas do caderno Grande Rio 

e somava uma média de 18 matérias por dia. Por exemplo, no dia 30 de dezembro, o 

assunto se desdobrou em 17 matérias, quais sejam, “Ator confessa ter assassinato Daniella 

Perez”, “Assassino até consolou a mãe da vítima”, “Polícia vai investigar se houve 

cúmplices”, “Peritos: não houve relações sexuais”, “As marcas da brutalidade: Daniella é 

morta com 16 golpes de tesoura”,  “Na delegacia, ator tenta culpar vítima pelo crime ”, “No 

enterro, aplausos, protesto e o assedio dos fãs”, “Com disposição para fazer carreira”, 

“Caseiro e advogado viram casal no automóvel”, “Quem mata é o ator, não o personagem”, 

“Pelo telefone, um recado para o marido”, “Mãe da atriz continuará escrevendo a novela”, 

“Yasmin fica no ar por mais 15 dias”, “Morte já afetou elenco de outras novelas”, “ De 

bailarina a estrela, pelas mãos de Glória Perez”, “Ator chora após gravar rompimento”,  

“Crime divide atenção do Congresso”, “Revolta, consternação, saudade: o meio artístico 

chora a perda da atriz”.   

Da denúncia do réu à sentença de pronúncia, o caso continuou sendo retratado no 

mesmo ritmo das investigações policiais, porém a partir da fase da oitiva das testemunhas 

da defesa, fase esta que demorou 38 dias para ser realizada, a cobertura foi perdendo 

intensidade. No dia 09 de janeiro, logo após Guilherme ter sido denunciado pelo Ministério 

Público, o caso se desdobrou em 15 matérias, distribuídas ao longo de três páginas: 

“Guilherme e Paula são denunciados à Justiça”; “Atuação em processo contra o Maninho”; 
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“Maior dificuldade é provar a participação de Paula”; “Atores fazem homenagem a 

Daniella”; “Prisão preventiva pode sair hoje”; “Advogado critica promotores do caso”; “Na 

hora do crime, duplo esquecimento”; “Nomeado defensor público para Guilherme”; 

“Advogados queriam US$ 100 mil”; Defensor público conversa com ator”; “Réu alega que 

não pode pagar a defesa”; “Sigilo obsessivo na vida pessoal”; “Delegado Cidade agora acha 

que só Paula cometeu o crime”; “Para advogados a contradição tira credibilidade do 

processo”; “Reconstituições tiram o sono de modelo”.  No dia, 10 de março de 1993, dia da 

oitiva das testemunhas da defesa, o caso foi reportado em apenas uma página, com cinco 

matérias: “Depoimento de testemunha não ajuda a defesa de Paula”; “Carícias e troca de 

confidências no plenário”; “Amigos e fãs protestam na porta do Fórum”; “Glória Perez fica 

revoltada no plenário” e “Promotores acham depoimentos fracos”.      

A partir de março de 1993 a cobertura do crime foi diminuindo gradativamente. Nos 

anos de 1994 e 1995 houve pouquíssimas notícias, nenhuma especificamente sobre o crime, 

a maior parte sobre a separação de Guilherme e Paula.  Em agosto de 1996, o crime voltou 

as manchetes por conta da proximidade do julgamento de Guilherme, inicialmente marcado 

para o dia 25 e depois adiado para 23 de janeiro de 1997, quando foi exaustivamente 

noticiado, voltando a média das matérias iniciais.  

O julgamento durou três dias, que foram cobertos da seguinte maneira. No primeiro 

dia, 23 de janeiro, o caso ocupou três páginas, com 10 matérias: “Guilherme começa a ser 

julgado”; “Guilherme interrompe e corrige o juiz”; “Perito diz que não havia sangue no 

banco do veículo”; “No rosto de Glória Perez, a dor e a revolta”, Paula Thomaz só deverá 

ser julgada daqui a 3 meses”; “Frases do Tribunal”; “Ameaça de suspensão marca o 

primeiro dia”; “Cronologia do Primeiro dia do Julgamento”; “Em entrevista à Rede Globo, 

Ricart lança dúvidas sobre frentista”; “Na porta do Fórum, tumultos e protestos”.    

No segundo dia, o julgamento de Guilherme também ocupou três páginas, e teve 

oito matérias: “Testemunha viu sangue no carro”; “Cronologia do segundo dia do 

julgamento”; “Advogado tentou impedir que testemunha gaga depusesse”;  “Ramalho volta 

a criar polêmica”; “Guilherme evita encarar mãe da vítima”; “No primeiro dia, Guilherme 

acusou sua ex-mulher”; “Ator mostrou como foi a gravata que deu na vítima”; “Juiz, 

jurados e réus passam a noite isolados no Fórum”.   
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Por fim, no terceiro dia de julgamento o caso ocupou três páginas, com 11 matérias: 

“A dor no olhar do irmão mais moço”; “Glória Perez não agüenta ver a cena da filha, ferida 

e morta na grama, e abaixa os olhos”; “Defesa consegue afastar mais cinco testemunhas”; 

“Os incomunicáveis que decidem o destino do réu”; “Cronologia do terceiro dia do 

julgamento”; “Ator estava certo de que seria condenado”; “Frentista confirma que lavou 

sangue do carro de Guilherme”; “As frases no II Tribunal do Júri”; “Paulo Ramalho é 

xingado e interrompe a sessão”; “Ausência de advogado irrita Guilherme de Pádua”; “A 

fase final do julgamento de Guilherme”.   

 

3.2.4 Comparando as temporalidades: 

 

 Analisando os ritmos em que Imprensa e Justiça operam, percebemos que houve 

uma maior concentração de notícias na fase em ainda não havia processo judicial, ou seja, 

na fase em que estavam sendo realizadas as investigações policias.  Assim que se deu início 

ao processo, a partir do oferecimento da denúncia, as notícias continuaram num ritmo 

intenso, porém à medida que o processo judicial foi se desenvolvendo o crime praticamente 

deixou de ser notícia, seja porque, a Imprensa já tinha condenado moralmente os acusados, 

seja porque após a pronúncia do réu todas as provas, anteriormente noticiadas, foram 

novamente produzidas. Em outras palavras: não havia mais no processo dados originais que 

preenchessem os critérios de noticiabilidade do jornalismo. 

Nesse sentido, concluímos que a maior concentração de notícias na etapa anterior ao 

processo se deu porque tal etapa é cronologicamente mais próxima ao crime, pois lida com 

o flagrante delito, que significa ardência do fato criminoso (Nucci, 2002), e, portanto, não 

só atende melhor aos critérios de noticiabilidade do jornalismo, como satisfaz as restrições 

organizacionais nas qua is os jornalistas estão diariamente submetidos ao produzirem o 

noticiário (Tuchman, 1980). 

Tanto é que ao ordenar a cronologia do caso, dias antes do julgamento de 

Guilherme, o Globo chamou atenção para acontecimentos ocorridos no ano de 1993, 

período que correspondeu às investigações policiais e à primeira etapa do processo dos 

réus. 
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“28 de dezembro de 1992: Daniella é morta num matagal, na Barra da Tijuca. 

29 de dezembro: Guilherme é preso e confessa que matou a atriz. Neste mesmo dia, 

Paula teria confessado a policiais que ajudara o marido no crime.  

2 de janeiro de 1993: Levada para a Polinter de Niterói, Paula afirma que é 

inocente. 

7 de janeiro: O inquérito policial diz que o crime foi por motivo fútil: o ciúme que 

Paula sentia de Daniella.  

15 de janeiro: Paula e Guilherme se encontram pela primeira vez depois de presos, 

no II Tribunal do Júri. Ela jura inocência e ele assume a culpa sozinho. 

26 de maio: Nasce Felipe, filho de Guilherme e Paula. 

27 de agosto: o ator dá entrevista diz que Paula estava no local do crime e insinua 

que ela matou Daniella. 

11 de novembro: Guilherme diz no Tribunal que Paula estava no local do crime. 

Ela diz que o ator mente.  

24 de novembro de 94: O casal se separa. 

19 de agosto de 1996: Data inicial do julgamento, adiado a  pedido do advogado de 

Guilherme” (22/01/1997).  

  

É importante destacar também que tanto a Polícia como a Imprensa atuam 

unilateralmente, se valendo de métodos próprios e, por conseguinte, desconhecidos do 

público em geral, para tentar evidenciar a presunção de culpa daqueles que supostamente 

tiveram uma má conduta.  Essa homologia de métodos faz com que a Imprensa confira 

maior atenção à etapa inquisitorial do que à acusatória. 

 Segue-se ainda que o compromisso da polícia em prevenir o crime e a violência, 

para manter a ordem pública, a obriga a prestar contas à população. Assim para obter ampla 

publicidade e o reconhecimento popular, a polícia se mantém em constante contato com a 

Imprensa. Esta, por sua vez, se vale da Polícia como fonte de notícias, transformando, 

portanto, suas evidências em “fatos” antes mesmo que tais evidências tenham chegado às 

mãos de juizes e promotores de justiça.  

Ademais, na etapa judicial do processo as provas são produzidas a partir de ações 

indutórias do Judiciário. Dada a temporalidade em que a Imprensa opera, ela não tem como 

esperar os resultados de tal etapa, limitando-se a reproduzir as conclusões do discurso 
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policial. Em outras palavras: o que os policiais produzem é tido como verdade e fato 

absoluto 

Para a Imprensa o crime, em si, é o dado jurídico de maior valor noticioso. Dessa 

forma, os jornalistas se interessam em divulgar minuciosamente o fato criminoso e o fazem 

através do emprego de uma narrativa melodramática. É como se uma “estória” estivesse 

sendo construída. No desempenho dessa tarefa, o jornalista se autocredencia como uma 

espécie de personagem que desvenda para o grande público acontecimentos que ficariam 

restritos, se não fosse a sua ação. Nesse sentido, o jornalista constrói, a cada matéria, o 

cenário do melodrama, e, portanto, acusa, julga e penaliza para caracterizar os personagens. 

Dessa forma, os casos de pré-julgamento, denúncias sem provas, violação dos 

direitos individuais dos cidadãos, antes de serem formas de invasão, por parte da Imprensa, 

à esfera de competência do Judiciário, são resultados da interação e da homologia entre 

dois sistemas de produção de verdade.  Ao construir a narrativa sobre o crime e a violência, 

a Imprensa se vale mais da polícia do que da Justiça criminal, e assim, termina por 

subverter a hierarquia em que a verdade jurídica é produzida.  

   

3.3 A dimensão discursiva 

 

 A superposição das séries temporais dos discursos jurídico e jornalístico nos fornece 

uma série de conclusões elucidativas sobre a relação que se estabelece entre Imprensa e 

Judiciário. As características dessa relação ficam ainda mais nítidas, sobretudo no que se 

refere ao papel político que a Imprensa tem assumido no cenário nacional, se compararmos 

a dimensão propriamente discursiva da produção da verdade no direito e no jornalismo. 

Partindo do pressuposto de que a Imprensa não apenas reproduz o discurso da Justiça, mas 

o reinterpreta e tenta assumir, de fato, as atribuições que lhe são inerentes, analisaremos a 

seguir algumas nuances de tal discurso especialmente as que se referem aos conceitos de 

crime, pena e prova. 
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3.3.1 O discurso jurídico: características gerais  

 

Específico e corporativista, o discurso jurídico encontra-se previamente 

estabelecido na legislação. Da maneira diversa, o discurso jornalístico tende a ser o mais 

genérico possível e por isso fundamenta-se num código também genérico, organizado por 

critérios de ordem narrativa. Essa distinção é importante, na medida que para construir a 

cobertura do assassinato da atriz Daniella Perez, o jornalismo se apropriou, em parte, do 

discurso jurídico-penal.  

 Em primeiro lugar, é relevante elucidar que o Direito Penal é um ramo do direito 

público que tem como fim proteger os bens, os valores e os interesses considerados mais 

importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade (Greco, 2003). A 

proteção de tais bens se dá através da tipificação de crimes e, respectivamente, na aplicação 

das correspondentes penas. A pena, portanto, é simplesmente o instrumento de coerção de 

que se vale o direito para a efetiva proteção da sociedade.  

  O Direito Penal trata-se de um ramo do direito que só deve ser acionado quando os 

demais ramos (Direito Civil, Trabalhista, Tributário, Previdenciário, Constitucional, entre 

outros), todos com suas respectivas formas de controle sociais e formais, tenham perdido a 

eficácia ou não comportam uma solução (Batista, 1996; Jesus, 1999). Essa é uma 

concepção clássica, que encontra fundamento no princípio da intervenção mínima do 

direito penal, que historicamente exprime uma reação da burguesia contra a severidade do 

sistema penal do absolutismo (Batista, 1996) 50. 

A partir da década de 90, porém, passou a surgir, no Brasil, um novo tipo de direito 

penal: simbólico, promocional, excessivamente intervencionista e preventivo, promovido 

pela denominada “esquerda punitiva” que compunha o Poder Legislativo do país, nessa 

época. (Karam, 1998). Com isso, o Direito Penal vem perdendo o caráter de intervenção 

mínima e última, adquirindo a natureza de um conjunto de normas de atuação primária e 

imediata (Batista, 1996). Esse Direito Penal intervencionista é chamado por alguns 
                                                 
50Batista cita Montesquieu, Beccaria e o art. VIII da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão como 
fontes históricas do princípio da Intervenção mínima: “Montesquieu tomava um episódio da história do 
direito romano  para assentar que “quando um povo é virtuoso, bastam poucas penas”; Beccaria advertia que 
“proibir uma enorme quantidade de ações indiferentes não é prevenir os crimes que delas possam resultar, 
mas criar outros novos; e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão prescreve que a lei não 
estabelecesse senão penas “escrita e evidentemente necessárias” (art. VIII)” In Batista, Nilo. (1996) 
Introdução Critica ao Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Revan. p. 84.  
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estudiosos de Direito Penal Simbólico (Batista, 1996, Karam, 1998). Ele tem sua origem 

nos Princípios do “Movimento de Lei e Ordem”, divulgado pela “esquerda punitiva”. Tal 

movimento prega a criação de novos tipos incriminadores e recomenda a agravação de 

penas como formas preventivas do crime. Da adoção pela legislação penal brasileira dos 

princípios do “Movimento de Lei e Ordem” temos como exemplos mais expressivos a Lei 

dos crimes hediondos e a Lei do crime organizado, respectivamente, Lei nº. 8.072/90 e Lei 

nº. 9.034/95.51 

Esclarecido o âmbito de abrangência do direito penal, passemos para o estudo do 

conceito e das classificações de crime. Os estudiosos do direito têm definido crime como 

um fato típico, previsto em lei, no qual é associado uma sanção penal como conseqüência.  

A partir dessa definição, os crimes são classificados sob os mais diversos critérios.  

De acordo com o Código Penal, há os crimes contra a pessoa (arts. 121 a 154), 

contra o patrimônio (arts. 155 a 183), contra a propriedade imaterial (arts. 184 a 196), 

contra a organização do trabalho (arts. 197 a 207), contra o sentimento religioso e o 

respeito aos mortos (arts. 208 a 212), contra os costumes (arts. 213 a 234), contra a família 

(arts. 235 a 249), contra a incolumidade pública (arts.250 a 285) e, finalmente, contra a paz, 

a fé e a administração pública (arts. 286 a 361).  

 Os crimes contra a pessoa nos interessam de modo particular, pois é nesta 

classificação que se enquadra o nosso objeto de análise. São crimes contra a pessoa: os 

crimes contra a vida, o de lesões corporais, o de periclitação da vida e da saúde, o de rixa, 

os crimes contra a honra, contra a liberdade individual, contra a liberdade pessoal, contra a 

inviolabilidade do domicílio, da correspondência e dos segredos. Vamos nos ater, 

especificamente, aos crimes contra a vida.  
 O Código Penal enumera os seguintes crimes contra a vida: homicídio (art.121), 

induzimento ao suicídio (art.122), infanticídio (art.123), aborto (arts. 124, 125,126 e127). 

Dentre estes, só estão sujeitos ao julgamento pelo Tribunal do Júri os que forem praticados 

dolosamente. Dolo significa a vontade consciente do agente em praticar uma infração. 

                                                 
51 Há, porém, outros exemplos: a Lei n. 9.677, de 2 de julho  de 1998, que elevou a pena do art. 273 do 
Código Penal, que descreve a falsificação de produto farmacêutico ou medicinal e a Lei n. 9.777, de 29 de 
dezembro de 1998, que agravou as penas dos crimes de  frustração de direito assegurado por leis trabalhistas e 
aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional (respectivamente, arts. 203 e 207 do 
Código Penal). 
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 O primeiro crime contra a vida - e o que mais nos interessa - é o homicídio 

(art.121)52, que pode ser definido com a destruição da vida de um homem praticada por 

outro (Jesus, 1998). O crime apresenta três formas: simples (art.121, caput), privilegiado (§ 

1º), ou qualificado (§2º). O simples é a regra geral, os demais são exceções. A pena para o 

homicídio simples é a de reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.   

 O art. 121, § 1º, do Código Penal, descreve o homicídio privilegiado como aquele 

em que o sujeito comete o delito impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou 

sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesse 

caso, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Tais dados, não interferem na 

qualidade do crime, que permanece o mesmo (homicídio), mas na quantidade da pena.   

O motivo de relevante valor social ocorre quando a causa do crime diz respeito a 

um interesse coletivo (o sujeito mata um traidor da pátria). Já o motivo de relevante valor 

moral diz respeito a um interesse particular (o sujeito mata o estuprador de sua filha).  

 A última figura privilegiada descreve o homicídio cometido pelo sujeito sob o 

domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação do ofendido. 

Juridicamente, emoção é um estado súbito e passageiro de instabilidade psíquica. É 

                                                 
52 “Homicídio simples 
Art 121. Matar alguém: 
Pena –reclusão, de seis a 20 anos. 
Caso de diminuição de pena 
§1ºSe o agrente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de 
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a 
umt erço. 
Homicídio qualificado 
§2º Se o homicídio é cometido: 
I-mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 
II-por motivo fútil;  
III-com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 
possa resultar perigo comum;  
IV-à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a 
defesa do ofendido; 
V-para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime: 
 Pena- reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 
Homicídio culposo 
§3º Se o homicídio é culposo: 
Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
§4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime resulta de inobservância de regra 
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro a vítima, não procura 
diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a 
pena é aumentada de um terço, se o crime  é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos. 
§5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração 
atingiram o próprio agente de forma tão grava que a sanção penal se torne desnecessária”.   



 

 

91 

91 

perturbação transitória de afetividade. Abrange a paixão, que constitui um estado 

emocional e permanente. Os estados emocionais (ou passionais) não excluem a conduta 

criminosa, até porque a emoção e a paixão não são classificadas como enfermidades 

mentais.  

Para este “privilégio” estar configurado, é necessário que apenas a vítima tenha 

provocado o sujeito ativo. Se a provocação tomar ares de agressão, há a figura da legítima 

defesa e, dessa forma, o sujeito ativo não responderá pelo crime. O Código Penal exige, 

porém, a imediaticidade entre a provocação injusta e a conduta do sujeito.  De acordo com 

o Código, é indispensável que o fato ocorra “logo em seguida” à injusta provocação do 

ofendido. A expressão significa que é imprescindível que o fato seja cometido momentos 

após a provocação. Um homicídio cometido horas ou dias após a provocação injusta não é 

privilegiado.  

 Cabe esclarecer também que não é necessário que o homicida seja o alvo da 

provocação. Esta pode ser contra um terceiro e até contra um animal. A provocação 

consiste, enfim, em qualquer conduta injusta capaz de causar a violenta emoção. 

 O homicídio é qualificado quando presentes uma ou mais qualificadoras descritas 

no §2º, do art. 121. Elas são agrupadas pelos estudiosos do direito da seguinte maneira: 1) 

dos motivos determinantes: paga,  promessa de recompensa ou outro motivo torpe e motivo 

fútil.; 2) dos meios: veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou 

cruel, ou de que possa resultar perigo em comum; 3) da forma de execução: traição, 

emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a 

defesa do ofendido; 4) da conexão com outro crime: fato praticado para assegurar a 

execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime.  

 Motivo torpe, para o Direito, é o que é moralmente reprovável, aquele que 

demonstra a depravação espiritual do sujeito ativo. É motivo abjeto, desprezível. Por 

exemplo, matar alguém para adquirir-lhe a herança, por ódio de classe, vaidade ou pelo 

prazer de ver a vítima sofrer. A paga e a promessa de recompensa são motivos torpes. A 

paga difere da promessa de recompensa: naquela, o recebimento é prévio, o que não ocorre 

na promessa de recompensa.  
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 O motivo fútil também é uma qualificadora do homicídio. Juridicamente, fútil é o 

motivo insignificante, que apresenta desproporção entre o crime e a sua causa moral. Por 

exemplo: assassinar o garçom porque o agente ativo encontrou uma mosca em sua sopa. 

 Por fim, o homicídio é qualificado se for cometido com emprego de veneno, fogo, 

explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo 

comum. O meio insidioso existe no homicídio cometido por intermédio de estratagema, 

perfídia. Meio cruel é aquele que causa sofrimento à vítima.  

 A seguir, o estatuto penal descreve as qualificadoras do homicídio resultantes do 

modo insidioso de execução. São figuras típicas qualificadas pelo modo de execução do 

crime: 1) matar alguém à traição; 2) matar alguém de emboscada; 3) matar alguém 

mediante dissimulação; e 4) matar alguém mediante recurso que dificulte ou torne 

impossível a defesa do ofendido, desde que tenha a mesma natureza das qualificadoras 

apontadas acima.  

 A traição pode ser física, como matar pelas costas, ou moral, exemplo de o sujeito 

atrair a vítima a local onde existe um poço. Emboscada é a tocaia. Etimologicamente, 

significa esperar no bosque. Existe dissimulação quando alguém finge namorar outrem para 

poder executar o fato. A qualificadora pode ser material ou moral. Material: caso de o 

sujeito se disfarçar para matar a vítima. Moral: quando ele dissimula uma amizade para 

melhor executar o fato.  Por fim, o Código se refere ao recurso que dificulte ou torne 

impossível a defesa da vítima. È necessário que tais meios se assemelhem à traição, 

emboscada ou dissimulação. 

 É pertinente ressaltar que a superioridade em armas ou em forças não qualifica o 

homicídio. Pode constituir simples eventualidade a circunstância de o sujeito ativo do fato 

se encontrar armado, enquanto a vítima não, ou que o sujeito ativo seja fisicamente superior 

àquela.  

 Segue-se ainda que a premeditação não constitui circunstância qualificadora do 

homicídio. Entretanto, tal circunstância não é irrelevante diante da pena, podendo agravá-la 

nos termos do art. 59 do CP53.    

                                                 
53 Art.59, do Código Penal: “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como a reprovação ao 
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 
crime: I – as penas aplicáveis dentre as cominadas; II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 
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   No que se refere ao sistema de provas, há que se destacar que as provas não são 

matéria de direito penal, mas de direito processual penal. Ramo do direito público que 

estabelece as regras de constituição, desenvolvimento e término do processo penal. Tais 

regras estão estabelecidas no Código de Processo Penal Brasileiro. 

 Para que o juiz declare a existência de responsabilidade criminal e imponha sanção 

penal a alguém é necessário que adquira a certeza do cometimento e da autoria de um 

crime. Para tanto, o juiz deve se convencer da verdade dos fatos de maneira que seu 

julgamento retrate perfeitamente a realidade do ocorrido. A instrução probatória, portanto, é 

a fase do processo penal que busca a verdade dos fatos. Nesse contexto, a prova se constitui 

em atividade probatória, podendo ser definida como o conjunto de atos praticados pelas 

partes, por terceiros (testemunhas, peritos etc) e até pelo juiz para averiguar a verdade e 

formar sua convicção (Nucci, 2002). 

 Assim, provar é produzir o estado de certeza, na consciência e mente do juiz, para 

sua convicção, a respeito da existência ou inexistência de um fato, ou da verdade e 

falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para 

uma decisão judicial ou a solução de um processo.  

 O objeto da prova abrange não só o fato criminoso e sua autoria, como todas as 

circunstâncias objetivas e subjetivas que possam influir na responsabilidade penal e na 

fixação da pena. Refere-se, pois, aos fatos relevantes para a decisão da causa, devendo ser 

excluídos aqueles que não apresentam qualquer relação com o que é discutido e que, assim, 

nenhuma influência podem ter na solução do litígio. São irrelevantes, por exemplo, as 

roupas vestidas pelo autor, suas convicções religiosas ou seu estado civil quando tais 

circunstâncias não são elementos do crime, não influem na fixação da pena ou não trazem 

qualquer subsídio à apuração da verdade buscada no processo. 

 Os estudiosos do direito têm oferecido diversas formas de classificação das provas. 

Quanto ao objeto, a prova pode ser direta, quando por si só demonstra o fato, quando dá 

certeza deles por testemunhas, documentos etc ou indireta, quando comprovado um outro 

fato, se permite concluir o alegado diante de sua ligação como o primeiro, como na 

                                                                                                                                                     
previstos; III – o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV – a substituição da pena 
privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.  
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hipótese de um álibi, em que a presença comprovada do acusado  em lugar diverso do 

crime permite concluir que não praticou o ilícito.  

 As provas também podem ser reais ou pessoais. São reais as provas materiais (a 

arma, o lugar do crime, o cadáver, as pegadas, as impressões digitais, entre outras). São 

pessoais as que exprimem o conhecimento subjetivo e pessoal atribuído a alguém: o 

interrogatório, os depoimentos, as conclusões dos peritos etc. Nesse sentido, as provas 

classificam-se em documentais, testemunhais e matérias (corpo de delito, exames, vistorias, 

instrumento do crime etc).  

 È importante esclarecer que meios de prova são as formas utilizadas para pesquisar 

ou demonstrar a verdade: depoimentos, perícias, reconhecimentos etc. Como no processo 

penal brasileiro há incidência do princípio da verdade real, não há limitação dos meios de 

prova.Parte-se do pressuposto que uma vez que o processo penal tem como fim maior 

proteger o interesse público ou social e repreender o crime, qualquer limitação a prova 

prejudica a obtenção da verdade real e, portanto, a justa aplicação da lei. A investigação 

tem que ser a mais ampla possível, já que tem como objetivo alcançar a verdade do fato, da 

autoria e das circunstâncias do crime. Nada impede, portanto, que se utilizem provas com a 

utilização de meios técnicos ou científicos, como gravações em fita magnética, fotografias, 

filmes, videofonograma, etc, desde que obtidas em conformidade com a lei. 

 A busca da verdade real e o sistema de livre convencimento do juiz , que conduzem 

ao princípio da liberdade probatória, levam os estudiosos do direito a concluir que os meios 

de prova não se esgotam nos arts. 158 a 250 do Código de Processo Penal Brasileiro. A 

previsão legal, não é, portanto, exaustiva, mas exemplificativa, sendo admitidas as 

chamadas provas inominadas, aquelas não previstas expressamente na legislação.  

 No processo penal, oferecida a denúncia cabe a acusação provar o fato e a autoria, 

bem como as circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadora, agravantes). À 

defesa cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade (legítima defesa, estado de 

necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito) e da 

punibilidade (morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais 

considera o fato como criminoso, prescrição decadência e perempção; renúncia do direito 

de queixa e pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, retratação do agente nos casos 

em que a lei admite, casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes,  
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perdão judicial, bem como das circunstancias que impliquem em diminuição da pena 

(atenuantes, causas privilegiadoras). 

 Cabe à defesa também, a prova da inexistência do fato, se pretender a absolvição, 

segundo estabelece o art. 336, I, do CPP. Ela também deve provar os elementos subjetivos 

a favor do réu (violenta emoção, relevante valor moral  ou social etc). É preciso destacar 

que o nosso ordenamento jur ídico adota o princípio da presunção da inocência, isso 

significa que o réu deverá ser absolvido na hipótese em que resultar dúvidas quanto 

procedência  das alegações da defesa. 

 Feitas tais considerações de ordem geral, resta-nos dissertar sobre cada espécie de 

prova em específico. O Código de Processo Penal prevê uma série de meios de prova. 

Dentre estes iremos examinar, genericamente, as provas periciais, o interrogatório, a 

confissão e as provas testemunhais.   

 No que se refere às provas periciais, é pertinente esclarecer, primeiramente, o que se 

entende por perícia: trata-se do exame procedido por pessoa que tenha determinados 

conhecimentos técnicos, científicos, artísticos ou práticos acerca dos fatos, circunstâncias 

objetivas ou condições pessoais inerentes ao fato punível a fim de comprová- los. 

        A perícia pode ser determinada pela autoridade policial logo que tiver conhecimento 

da prática da infração penal (art. 6º, VII) ou até a conclusão do inquérito, bem como pelo 

juiz, durante a instrução. Também pode ser requerida pelas partes, seja por ocasião do 

oferecimento da denúncia ou da queixa, ou no prazo para a defesa prévia (art.395), seja no 

final da instrução (art.499).  

 Quanto ao exame de corpo de delito, cumpre nos esclarecer que corpo de delito é o 

conjunto de vestígios materiais deixados pela infração penal. Corresponde à materialidade 

do crime: é aquilo que se vê, apalpa, sente. Em suma, é tudo que pode ser examinado pelos 

sentidos. Há infrações que deixam tais vestígios, como os crimes de homicídio, lesões 

corporais, falsificação e estupro. Há outros que não como o de calúnia, difamação, injúria, 

desacato etc. O exame de corpo delito é indispensável, em princípio, nos crimes de 

homicídio (exame necroscópico), lesões corporais (exame das ofensas físicas, fisiológicas 

ou mentais), estupro e sedução (exame de conjunção carnal).  

 É preciso ressaltar que o Código de Processo Penal traça as regras para a realização 

dos exames de corpo delito. O art. 162, por exemplo, cuida do exame de corpo 
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necroscópico ou cadavérico (autópsia ou necropsia), determinando que seja efetuado pelo 

menos 6 (seis) horas depois do óbito. Não haverá, porém, necessidade de se aguardar o 

decurso do prazo de seis horas se a morte for evidente (ausência de movimentos 

respiratórios, desaparecimento do pulso, batidas cardíacas e impulsos cerebrais, 

enregelamento do corpo etc). Esse exame é realizado quando não se sabe ao certo qual foi a 

causa da morte.  

  Deve-se destacar ainda que o Código de Processo Penal estabelece no art. 164 que 

“os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados bem como, 

na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime”.  É 

por isso que a autoridade policial preocupa-se em preservar a “cena do crime”. De acordo 

com a lei (art.169), os peritos podem instruir seus laudos, necroscópicos ou quaisquer 

outros, com fotografias, desenhos e esquemas elucidativos.  

 Quanto ao interrogatório do acusado, é pertinente esclarecer que trata-se de um ato 

público, em que a autoridade policial ou juiz inquirem o réu sobre o crime e sobre sua 

personalidade.  A publicidade é um meio de garantir a liberdade de expressão do acusado e 

a não extorsão das confissões. A única exceção a esta regra está prevista no art.792, §1º: 

quando a publicidade do ato puder resultar escândalo, inconveniente ou grave perigo de 

perturbação da ordem, caso em que será realizado a portas fechadas, limitado o número de 

pessoas que podem estar presentes. 

 Outra característica importante do interrogatório é a sua judicialidade: cabe ao juiz, 

e só a ele, interrogar o réu. Isso significa que tanto a acusação como a defesa estão 

proibidas de inquirir o réu. É a maior oportunidade para o juiz, num contato direto com o 

acusado, formar um juízo a respeito de sua personalidade, de sinceridade de suas desculpas 

ou de sua confissão, do estado de espírito que se encontra, da malícia ou da negligencia em 

que agiu, da sua frieza ou de sua elevação e nobreza: é o ensejo para estudar- lhe as reações, 

para ver, numa primeira observação, se ele entende o caráter criminoso do fato e para 

verificar tudo mais que lhe está ligado ao psiquismo e à formação moral. 

 Sendo o interrogatório, também um meio de defesa do réu, o acusado pode mentir e 

negar a verdade. Não há um verdadeiro direito de mentir, mas o acusado não presta 

compromisso de dizer a verdade, como a testemunha. Nesse sentido, a mentira do acusado 

não constitui crime, não é ilícita. O réu é livre pra mentir porque, se o fizer, não sofrerá 
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nenhuma sanção. Essa liberdade, porém, é concedida apenas em benefício de sua defesa, 

pois se ele atribui a si próprio crime inexistente ou praticado por outrem, comete o delito de 

auto-acusação falsa (art.342, do CP). 

 No interrogatório ocorre o seguinte: primeiro o juiz esclarece ao réu do que ele está 

sendo acusado, depois de acordo com a lei, ele interrogará ao réu sobre onde ele estava ao 

tempo em que foi cometida e infração e se teve notícia desta (art.188, I). Nesse momento, o 

réu pode apresentar um álibi e negar, inclusive, o conhecimento do fato. Em seguida, lhe é 

perguntado sobre as provas contra ele já apuradas (inc. II). Ele poderá, portanto, desfazer 

equívocos, desmentir sinais enganosos, apontar vícios etc. Depois, lhe é perguntado se 

conhece a vítima e as testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o 

que alegar contra elas (inc.III). Eventual relacionamento entre o réu e a vítima ou 

testemunhas podem facilitar o entendimento do fato e a credibilidade do depoimento dessas 

pessoas. Deve ainda ser indagado “se conhece o instrumento com que foi praticada a 

infração, ou qualquer dos objetos que com esta se relacione e tenha sido apreendido (inciso 

IV); Nada impede também que sejam apresentadas para a apreciação do acusado, 

fotografias, desenhos, descrições fornecidas pelos peritos em seus autos os laudos. Depois 

pergunta-se ao acusado sobre a verdade da acusação que lhe é feita,  Se o acusado negar a 

acusação é indagado se tem algum motivo particular a que atribuí- la, se conhece a pessoa 

ou pessoas a que ela devesse ser atribuída. Confessando o delito, o réu será especialmente 

perguntado sobre os motivos e circunstâncias da ação e se outras pessoas concorreram para 

a infração e quais sejam. É assim, indagado sobre todos os demais fatos e pormenores que 

conduzam à elucidação  dos antecedentes e circunstâncias da infração (art.188, VII), bem 

como sua vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez. Se o acusado 

negar a imputação no todo ou em parte será convidado a indicar as provas da verdade de 

suas declarações (art.188, parágrafo único).  

 Em termos genéricos, no campo do direito processual penal, a confissão é o 

reconhecimento realizado em juízo, por uma das partes, a respeito da veracidade dos fatos 

que lhes são atribuídos e capazes de ocasionar-lhe conseqüências jurídicas desfavoráveis. 

No processo penal, pode ser conceituada, sinteticamente, como a expressão designativa da 

aceitação, pelo autor da prática criminosa, da realidade da imputação que lhe é feita. Seu 

objeto, portanto, é a imputação, o fato que configura o crime e suas circunstâncias. É 
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conhecida como um testemunho duplamente qualificado, pois, do ponto de vista subjetivo, 

provém do próprio réu e não de terceiro.  

 Os estudiosos do direito apontam inúmeras caracter ísticas ou requisitos para que a 

confissão seja considerada válida. Entre os requisitos intrínsecos estão: a verossimilhança, 

ou probabilidade de o fato ter ocorrido como confessado; a certeza, ou a ciência advinda da 

evidência dos sentidos por parte do julgados; a clareza, a circunstância de que está despida 

de obscuridades, ambigüidades, não apresentando fatos inexplicáveis; a persistência, ou 

seja,  a repetição; e a coincidência com os demais elementos probatórios e circunstâncias do 

fato. Entre os requisitos formais são referidos os elementos seguintes: ser pessoal, não se 

admitindo a produção por mandatário ou defensor; ser expressa, e logo reduzida a termo ou 

auto; ser feita perante o juiz competente; ser livre e espontânea, ou seja, sem coação ou 

erro; ter o confidente saúde mental. 

 Estudamos no primeiro capítulo que a confissão, no sistema inquisitório, era 

considerada como a “rainha das provas”, a única que podia, num processo criminal, 

assegurar a consciência do juiz e permitir- lhe, sem escrúpulos, como sem remorso, 

pronunciar o castigo capital. Hoje, porém, vimos que ela, em tese, não desfruta de tanto 

prestígio, diante do sistema adotado em nossa legislação. Embora na prática, não raro 

ocorra o contrário, teoricamente a confissão do acusado não co nstitui prova plena de sua 

culpabilidade, já que todas as provas são relativas, nenhuma delas tendo valor decisivo. 

Dispõe, aliás, o artigo 197: “o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os 

outros elementos de prova, e para sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais 

provas do processo, verificando se entre elas e esta existe compatibilidade ou 

concordância”.  

 Deve-se ponderar, entretanto, que a confissão judicialmente livre, espontânea e não 

posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já 

se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime 

quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou 

corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. A confissão extrajudicial, 

realizada em âmbito policial, que não se reveste das garantias do juízo, é insuficiente, em 

princípio, por si só, para embasar uma condenação, mas deve ser admitida como prova para 

condenação quando amparada em outros elementos colhidos nos autos.  
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 A confissão é retratável (art.200). Retratação é o ato de desdizer-se, retirar o que se 

disse. Pode o acusado voltar atrás, retirar o que disse, já que a acusação não adquire direitos 

na confissão do denunciado. A retratabilidade da confissão é direito do réu assegurado pela 

lei. Sendo um direito, mesmo que o julgador entenda desnecessário o reinterrogatório, não 

pode indeferi-lo sob pena de cercear a defesa. Está obrigado a deferir o pedido quando ele é 

formulado, em qualquer fase do processo, devido ao princípio constitucional da ampla 

defesa.      

 Quanto à prova testemunhal é pertinente esclarecer que, no sentido legal, 

testemunha é a pessoa que, perante o juiz, declara o que sabe acerca dos fatos sobre os 

quais se litiga no processo penal ou as que são chamadas a depor, perante o juiz, sobre suas 

percepções sensoriais a respeito dos fatos imputados ao acusado. Isto porque, o 

conhecimento da testemunha a respeito dos acontecimentos lhe é fornecido pelos seus 

sentidos, em especial a visão e a audição. 

 Os estudiosos do direito apontam a judicialidade, a oralidade, a objetividade e a 

retrospectividade, como características do depoimento prestado pela testemunha. A 

judicialidade decorre do princípio de que, tecnicamente, só é prova testemunhal o 

depoimento prestado em juízo. Embora a pessoa deponha, por vezes, fora do Judiciário (no 

inquérito policial, por exemplo) a prova é produzida para o juiz que vai apreciá- la no 

julgamento. No processo penal brasileiro, uma outra característica do depoimento é a sua 

oralidade. O depoimento deve ser prestado de viva voz, embora deve ser reduzido a termo, 

salvo algumas exceções. O depoimento também está sujeito à objetividade, eis que a 

testemunha deve restringir-se aos fa tos, sem externar suas opiniões ou fazer qualquer juízo 

de valor. Característica ainda do depoimento é a retrospectividade: a testemunha depõe 

sobre os acontecimentos pretéritos, não devendo fazer qualquer prognóstico. 

 De acordo com a lei, “toda pessoa poderá ser testemunha” (art. 202). A lei não 

exclui, portanto, os enfermos, os insanos, os menores, os familiares etc. A busca da verdade 

real e o sistema de livre apreciação das provas justificam a disposição, cabendo ao juiz 

valorar o conteúdo do depoimento, dando-lhe a acolhida que merecer de acordo com as 

circunstâncias. 

 Diferente do acusado, que pode mentir, a testemunha tem o dever de falar a verdade. 

O testemunho pode ser caracterizado como falso, segundo a lei, quando o depoente afirma 
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algo que não corresponde a verdade; o depoente nega ter conhecimento daquilo que sabe;  o 

depoente oculta a verdade não a afirmando ou negando. Para evitar o falso testemunho, 

prevê o art. 211: “Se o juiz, ao pronunciar a sentença final reconhecer que alguma 

testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à 

autoridade policial para a instauração de inquérito”. Assim, deve ser ela indiciada pela 

prática do crime previsto no artigo 342, do Código Penal Brasileiro. 

 O valor da prova testemunhal é uma questão controvertida. Há quem entenda que há 

uma tendência inata da testemunha  diminuir o fator tempo e as dimensões das coisas, a 

desprezar o insólito e o contingente, concluindo, afinal, que na vida judiciária há evidentes 

fontes de erro na prestação do testemunho, mesmo nos casos de boa-fé.  De acordo com 

essa corrente, não há no testemunho a precisão e a objetividade de um instrumento físico ou 

mecânico, ocorrendo freqüentemente erros comuns de percepção de cores, de tempo e de 

distânc ia. Outros estudiosos, porém, lembram, que máxime no processo penal, é o 

testemunho prova por excelência, já que o crime é um fato, é um trecho da vida e, 

conseqüentemente, é, em regra, percebido por outro. Para essa corrente, não se pode 

prescindir da prova testemunhal na maioria das ações penais, devendo o juiz confiar nos 

depoimentos prestados quando não estão em desacordo evidente com os demais elementos 

dos autos. Não se pode afastar de plano depoimento de qualquer pessoa unicamente por seu 

estado social, idade, profissão, ocupação etc. 

 Em sentido jurídico, o reconhecimento é o ato pelo qual alguém verifica e confirma 

a identidade da pessoa ou coisa que lhe é mostrada, com pessoa ou coisa que já viu, que 

conhece, em ato processual praticado diante da autoridade policial ou judiciária, de acordo 

com a forma especial prevista em lei. 

 A pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa 

que deva ser reconhecida. (art. 226). A lei procura garantir as condições de certeza do 

reconhecimento, fazendo tal exigência para afastar a precipitação da pessoa identificadora.  

Feita a descrição, passa-se à segunda etapa, que é o reconhecimento propriamente dito. 

Nesse momento pode-se colocar a pessoa cujo reconhecimento se pretender ao lado de 

outras que com ela tiverem alguma semelhança. 

 Como na vida cotidiana, é possível que duas ou mais pessoas dêem versões 

diferentes sobre um mesmo fato ou circunstância, o que pode ocorrer no processo quando 
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as testemunhas, ofendidos e acusados narram o acontecimento criminoso. Há  discrepâncias 

e desacordos sobre como ocorreram os fatos e suas circunstancias que podem levar  o juiz, 

na apuração da verdade, a indagar novamente essas pessoas para conseguir, na medida do 

possível, maior harmonia entre as suas declarações. Isto pode ser feito por meio da 

acareação ou acareamento. Acarear (ou acoroar) é por em presença uma da outra, face a 

face, pessoas cujas declarações são divergentes. A acareação é, portanto, o ato processual 

consistente na confrontação das declarações de dois ou mais acusados, testemunhas ou 

ofendidos, já ouvidos, e destinado a obter convencimento do juiz sobre a verdade de algum 

fato em que as declarações dessas pessoas forem divergentes.  Dispõe o art. 229: “ A 

acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, 

entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendia, entre as pessoas ofendidas, sempre que 

divergiram, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes”. Trata-se, 

também, de meio de prova, como o testemunho, realizada em condições especiais.  

 É quase unânime entre os estudiosos de direito que a acareação poucas vezes leva à 

solução das divergências entre as declarações já que os acareados sustentam o que disseram 

anteriormente e dificilmente retificam seus depoimentos. Por isso, aliás, é raro o caso de 

realização desse ato, embora inúmeras as séries de divergência nas declarações entre 

acusados e ofendido ou entre os desta e das testemunhas. Eventualmente, porém, o ato pode 

esclarecer dúvidas sobre os fatos e circunstâncias, pela retificação de uma declaração ou 

pela impressão pessoal do juiz sobre as declarações dos acareados quando pode surpreender 

quem está mentindo ou se está enganando.  

 De maneira geral, podemos chegar as seguintes conclusões a partir de tais 

esclarecimentos: 1) o discurso jurídico tem como base um discurso científico, 

exaustivamente pré-estabelecido em códigos e leis, porém, mutável, já que sensível as 

transformações sociais e históricas;  2) a justificativa para um discurso cujas regras são tão 

rigorosas encontra-se na importância dos bens protegidos pelo direito penal e na imposição 

de uma penalidade concreta que, em geral, recaí sobre a liberdade do apenado; 3) trata-se 

de um discurso em que busca uma verdade absoluta, por isso é predominantemente 

documental e tende a dar mais valor para dados objetivos (perícias, documentos) que para 

dados subjetivos (testemunho).  
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 Feitas essas considerações, analisaremos no próximo capítulo o discurso 

jornalístico. Partiremos do pressuposto de que esse discurso, ao contrário do jurídico, não 

segue rigorosamente um código de normas, mas produz os acontecimentos à posteriori, a 

medida em que os fatos vão se desenrolando, através do recurso a narrativa. Segue-se ainda 

que o público ao qual o jornalismo se dirige é leigo em matéria jurídica, dessa forma, seu 

discurso, longe de ser técnico e excludente, tem que ser simples e claro. Por fim, deve-se 

ressaltar ainda que o discurso jornalístico não produz conseqüências concretas, mas, em 

compensação, realiza um julgamento moral dos acontecimentos.    
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4. A narrativa do assassinato de Daniella Perez 
 
“Eu me contento com o aspecto moral. O selo foi posto na cara dos dois: “criminosos”. Serão para 

sempre assassinos”54. 
 

Vistas algumas peculiaridades do discurso jurídico, iremos nos ater, nessa parte, ao 

discurso jornalístico. Não serão retomadas aqui, as discussões do segundo capítulo, que se 

ocupou com a produção da verdade no jornalismo. Nos reservaremos a explicar como o 

jornalismo consegue produzir um discurso inteligível para um público tão amplo e 

diversificado. Partimos da hipótese de que, para tal fim, os jornalistas se valem da narrativa.   

 Assim, mais do que uma técnica de redação, a narrativa pode ser considerada um 

poderoso recurso na construção da autoridade interpretativa e descritiva dos jornalistas 

acerca da realidade. É o meio através do qual os jornalistas legitimam a si próprios como 

autoridades morais. Ettema e Glasser (1998) definem “autoridade moral” como a maneira 

através da qual os jornalistas articulam, reforçam e constroem valores morais a fim de 

demarcar o que é certo e o que é errado. 

 Dessa forma, essa parte da análise nos possibilitará entender como os jornalistas se 

valeram de sua autoridade moral no caso Daniella Perez, de modo, que lhes foi permitido 

dar sentido a um conjunto de fatos que justificaram o assassinato da atriz, ao que, de outra 

maneira, permaneceriam como eventos isolados. Em particular, esse sentido de conjunto é 

tomado emprestado das convenções do melodrama, o que contribui para tornar as 

interpretações dos jornalistas acessíveis ao público em geral.   

 A cobertura do assassinato de Daniella Perez ilustra de maneira particularmente 

eloqüente a nossa hipótese, não apenas por dar conta do enorme sentimento de indignação 

que se formou em torno do assassinato, como também devido às problemáticas relações 

entre realidade e ficção que o caso comportava.  

A fim de proporcionar sentido a um acontecimento tão perturbador os jornalistas 

recorreram a uma narrativa que enfatizava a natureza monstruosa da situação e o explicava 

                                                 
54 Glória Perez em entrevista para o jornal O Globo,  na edição de 15.05.1997. 
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pelo caráter igualmente monstruoso do acusado. Os jornalistas acompanharam toda a 

investigação policial, as etapas do processo judicial e o julgamento. A cobertura não foi, 

porém, construída a partir de dados da investigação ou do processo, e sim através da 

elaboração de um perfil psicológico da vítima e dos acusados, dando maior ênfase a 

natureza monstruosa destes últimos.  

Para desenvolver a discussão proposta, é preciso caracterizar, em primeiro lugar, 

ainda que de maneira geral, o narrador, a narrativa e suas estruturas. Em segundo lugar, nos 

ocuparemos com o uso da narrativa como um recurso jornalístico, sobretudo no que se 

refere à sua dimensão moral. Por fim, analisaremos a construção da narrativa do assassinato 

da atriz Daniella Perez.  

 

4.1 Narrativa: apresentação do conceito 

 

Tema bastante rico e pertinente em diversos campos de estudo, a narrativa foi 

explorada por muitos autores. No campo da sociologia da literatura, por exemplo, Walter 

Benjamin (1993) definiu o narrador como um homem sábio que tem inúmeras histórias 

utilitárias para contar aos demais. Essas histórias podem consistir tanto em um ensinamento 

moral, como numa instrução prática, pois o que carac teriza um verdadeiro narrador, para 

Benjamin, não é o tipo de história, mas os conselhos que ele é capaz de dar aos seus 

ouvintes55.  

Dessa forma, a experiência adquirida no cotidiano dos homens seria fundamental 

para a construção e a caracterização da narrativa, uma vez que funcionaria como fator 

determinante do distanciamento e do ângulo de visão do narrador. “A experiência que anda 

de boca em boca é a fonte onde todos os narradores vão beber” (28: 1993). No entanto, com 

o avanço do capitalismo, os homens, ao ver de Benjamin, pararam de trocar experiências. 

Contaminado pelo ceticismo que marcou o início da era da reprodutibilidade técnica, 

Benjamin foi um dos primeiros a anunciar a crise da narrativa.  

  O aparecimento do romance seria o primeiro indício dessa crise. Isso porque para 

haver um romance é necessário que haja um livro e este é produzido pela técnica da 

                                                 
55 Conselho, na concepção de Benjamin, é sinônimo de sabedoria adquirida pela experiência de vida. 
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impressão. Além disso, diferente da narrativa - onde o narrador vai colher aquilo que narra 

à experiência, seja própria ou relatada – a origem do romance é a solidão de um indivíduo. 

“Escrever um romance significa levar o incomensurável aos seus últimos limites na 

descrição da vida humana. No meio da plenitude da vida e através da representação dessa 

plenitude, o romance exprime a profunda perplexidade de quem vive” (1993:32).   

  Entretanto, a principal responsável pela crise da narrativa seria a informação.  Com 

a ascensão do capitalismo, a burguesia vai encontrar na informação uma forte aliada para a 

manutenção de seu domínio. Essa nova forma de comunicação conduzirá o próprio 

romance a uma crise. Com a informação, o relato da dimensão imanente dos 

acontecimentos prevalecerá sobre sua dimensão transcendente. 

 Para Benjamin, informação e narrativa são conceitos inconciliáveis. Enquanto a 

informação tem que surgir como algo compreensível por si próprio, a arte de narrar produz 

histórias isentas de explicações. “O leitor tem a liberdade de interpretar as coisas como as 

entende, e, desse modo, os temas narrados atingem uma amplitude que falta à informação” 

(34:1993). Por outro lado, “a informação só é válida enquanto atualidade. Só vive nesse 

momento, entregando-se- lhe completamente, e é nesse preciso momento que tem ser 

esclarecida. A narrativa é muito diferente; não se gasta. Conserva toda sua força e pode ser 

explorada muito tempo depois.” (1993:35).  

 Essa distinção advém da forma limitada através da qual ele situa a produção da 

narrativa. Esta seria um produto específico das sociedades de tradição oral. Seria uma 

“forma artesanal de comunicação” (1993:37). Em suma, de acordo com Benjamim, 

nenhuma forma de escritura que sofra alguma interferência técnica pode ser considerada 

uma narrativa, pois não provém da tradição oral, nem a alimenta.  

Essa interpretação tem sido contestada por diversos autores que, ao contrário de 

Benjamin, têm afirmado a universalidade e atemporalidade da narrativa.   De acordo com 

Roland Barthes (1971), a análise estrutural da narrativa é crucial para situá- la como objeto 

de estudo, pois somente através dela é possível descrever e classificar as infinidades de 

narrativas. “A narrativa está presente em todos os lugares, em todas as sociedades; não há 

em parte alguma, povo algum sem narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos tem 

suas narrativas, e freqüentemente estas narrativas são apreciadas por homens de cultura 
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diferente, e mesmo oposta: a narrativa ridiculariza a boa e a má literatura: internacional, 

transhistórica, transcultural, a narrativa está aí, com a vida” (20:1971).     

Preocupado em elaborar uma gramática da narrativa, Barthes (1971) se valeu da 

lingüística para estudar detalhadamente todos os elementos que a compõe, concluindo, ao 

final, que a narrativa não é propriamente um discurso – sucessão de frases - mas um 

sistema conotativo transfásico, ou seja, uma mitologia. 

A relação entre discurso e narrativa também esteve em pauta nos estudos de 

Todorov (1983). Para este autor a narrativa tem dois aspectos fundamentais: é ao mesmo 

tempo uma história e um discurso. “Ela é história no sentido de que evoca uma certa 

realidade, acontecimentos que teriam ocorrido, personagens que, deste ponto de vista, se 

confundem com o da vida real” (1983:211). Mas é ao mesmo tempo discurso porque existe 

um narrador que relata a história e há diante dele um leitor que a percebe. “Neste nível, não 

são os acontecimentos relatados que contam, mas a maneira pela qual o narrador nos fez 

conhecê-los” (1983:211). 

Analisando a obra literária Les Liaisons Dangereuses, Todorov pode perceber que, 

na narrativa, a sucessão das ações não é arbitrária, mas obedece a uma certa lógica. “A 

aparição de um projeto provoca a aparição de um obstáculo, o perigo provoca uma 

resistência ou uma fuga etc” (1983:219). Para Todorov, as ações dos personagens podem 

ser resumidas em três predicados bases, quais sejam,  desejo, comunicação e participação. O 

desejo se realizaria no amor, a comunicação na troca de confidências e a participação 

através da ajuda. As demais relações derivam dessas três e seguem outras duas regras, 

chamadas por Todorov de regras de derivação. A primeira é a regra de oposição. Cada um 

dos três predicados possui um predicado oposto (noção mais estreita que a negação). A 

segunda é a regra do passivo e corresponde à passagem da voz ativa à passiva.  

 Ao estudar a narrativa como discurso, Todorov distinguiu três grupos: o tempo da 

narrativa, onde se exprime a relação entre o tempo, a história e o discurso; os aspectos da 

narrativa, ou a maneira pela qual a história á percebida pelo narrador, e os modos da 

narrativa, que dependem do tipo de discurso utilizado pelo narrador para nos fazer conhecer 

a história. 

No que se refere ao tempo da narrativa, Todorov ressaltou que é o discurso que 

ordena os acontecimentos simultâneos da história. “Uma figura complexa encontra-se 



 

 

107 

107 

projetada sobre uma linha reta (1983:230)”. É essa ordem que torna a narrativa inteligível. 

Quanto à maneira pela qual a história é percebida pelo narrador, o autor retoma a 

classificação proposta por J. Pouillon, e estabelece três formas de principais: 1) Narrador > 

Personagem. Neste caso, o narrador sabe mais do que seu personagem e não se preocupa 

em nos explicar como adquiriu este conhecimento. Seus personagens não têm segredos para 

ele; 2) Narrador = Personagem. Aqui, o narrador sabe tanto quanto os personagens e não 

pode fornecer uma explicação dos acontecimentos antes de os personagens a terem 

encontrado; 3) Narrador < Personagem . Nesta terceira hipótese, o narrador sabe menos 

que qualquer dos personagens. Pode nos descrever unicamente o que vê, ouve etc, mas não 

tem acesso a nenhuma consciência.  Por fim, os modos da narrativa concernem à maneira 

pela qual o narrador se utiliza para apresentá- la. Todorov menciona dois modos de 

narrativa: o primeiro diz respeito ao aspecto subjetivo da narrativa - quando o próprio 

narrador mostra os acontecimentos. Já o segundo refere-se ao seu aspecto objetivo - quando 

o narrador deixa que os acontecimentos falem por si mesmos. Estes dois modos 

correspondem, em um nível mais concreto, às noções de discurso e história. 

É importante ressaltar que Todorov, assim como Benjamin, vê a figura do narrador 

não como uma imagem solitária, mas sempre acompanhada da imagem do leitor.  Narrador 

e leitor encontram-se em dependência estreita um do outro, e desde que a imagem do 

narrador começa a sobressair mais nitidamente, o leitor imaginário encontra-se também 

desenhado com mais precisão.  

Seja como for, a tríade – história, narrativa e discurso – nunca foi objeto de 

consenso. Paul Ricouer (1991) precisou reunir uma série de estudos filosóficos, 

sociológicos, históricos e lingüísticos para demonstrar a fragilidade do modelo nomólogico 

– que concebe a narrativa como um modo de articulação pobre demais para configurar a 

história – e a plausibilidade de sua tese, segundo a qual, a narrativa seria uma forma de 

ação humana capaz de tornar o mundo inteligível, uma vez que realiza uma atividade 

mimética que atua sobre o tempo e produz um discurso unificado. Segundo Ricouer, antes 

de descobrir como a história produz ciência, é mais importante saber como a ação humana 

guia a história. Nesse sentido, a história é sempre articulada pela narrativa, pois 

compreender os acontecimentos é mais do que ter consciência histórica: é ter consciência 

do ser do no mundo. 



 

 

108 

108 

 Para Ricouer, uma história descreve uma seqüência de ações e de experiênc ias feitas 

por um certo número de personagens, quer reais, quer imaginários. Esses personagens são 

representados em situações que mudam ou cuja mudança eles reagem. Assim, seguir a 

história (followability), para Ricouer, é compreender as ações, os pensamentos e os 

sentimentos sucessivos enquanto apresentam uma direção particular. Nesse sentido, toda 

história é como uma saga, fundamentalmente uma narrativa de acontecimentos, nos quais 

os pensamentos e uma ação humana exercem um papel predominante. Por outro lado, 

seguir a história é encontrar sua explicação, pois toda narrativa conta o que aconteceu e 

porque aconteceu. 

De acordo com Ricouer, Hayden White foi um dos primeiros a afirmar que narrativa 

é um pressuposto de existência da história, pois somente ela possibilitaria a apresentação da 

realidade de forma linear e inteligível: com início, meio e fim.  Em “The value of 

narrativity in the  representation of reality” (1981), White observa que longe de ser um 

problema, a narrativa é uma solução a questão de como traduzir as experiências humanas 

em uma forma assimilável para as estruturas de significar – ciências humanas, em geral. 

Porém, a narrativa, para este autor, não é simplesmente um código utilizado para significar 

determinadas experiências culturais, ela  é um metacódigo : um código universal através do 

qual as mensagens transculturais sobre a natureza de uma realidade compartilhada podem 

ser transmitidas. 

 Para White, o interesse no sistema social, que equivale ao sistema de relações 

humanas, governado pela lei, cria a possibilidade de conceber os tipos de conflitos, lutas e 

suas respectivas soluções em variadas histórias. Nesse sentido, a representação da realidade 

apresentaria ao homem uma história. Esta definiria o familiar, assim como estabeleceria 

parâmetros para uma determinada ordem moral. Dessa forma, o uso da narrativa, para 

White, estaria sempre associado à exigência de uma conclusão da seqüência de eventos 

reais a qual, por sua vez, se relacionaria com a exigência de um sentido moral para eles. 

Essa característica aproximaria a narrativa dos dramas morais. “Onde, em qualquer 

descrição da realidade, está presente a arte da narração, podemos ficar certos que está 

presente também a moralidade ou um impulso moralizador (...) fazer narrativa é moralizar 

(1981:22). 
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 Se é verdade que a narrativa ordena e torna compreensível as ações  humanas, seria 

ela responsável pela inteligibilidade do discurso jornalístico? E mais: se toda narrativa 

impõe – e também restabelece – determinada ordem moral, seria o uso narrativa um 

pressuposto fundamental para a configuração da autoridade moral dos jornalistas? Diversos 

estudiosos do jornalismo têm respondido essas indagações de maneira positiva. 

 

4.2 Narrativa jornalística 

 

 Segundo S. Elizabeth Bird e Robert W. Dardenne, relatar notícias significa, de fato, 

construir estórias. Para esses autores, para compreender o que são as notícias enquanto 

narrativas deve-se por de lado a dicotomia importante/interessante e olhar para as “estórias 

noticiosas” como um todo – tanto como elemento de trabalho que é uma estória continua da 

atividade humana, e como estórias individuais que contribuem para essa estória contínua. 

“Considerar as notícias como narrativas não nega o valor de as considerar como 

correspondentes da realidade exterior, afetando ou sendo afetada pela sociedade, como 

produto de jornalistas ou da organização burocrática, mas introduz uma outra dimensão às 

notícias, dimensão essa na qual as estórias de notícias transcendem as suas funções 

tradicionais de explicar e informar” (1993:265).   

 Dessa forma, Bird e Dardenne sustentam que a notícia enquanto processo de 

comunicação pode atuar como o mito e o folclore. Estes ensinam valores, definições do 

bem e do mal e podem até mesmo provocar emoções – não através de contos individuais, 

mas de todo um conjunto de tradições e crenças populares.  Cada história individual sobre o 

crime, por exemplo, é escrita tendo como cenário outras estórias sobre o crime, às quais 

retiram elementos e acrescentam outros. “Os leitores raramente recordam de detalhes de 

estórias sobre o crime, e não utilizam a informação nas suas vidas diárias. Em vez disso, as 

estórias tornam-se parte de uma estória ou mito mais amplo acerca do crime e valores. (..) 

As notícias, como os mitos não contam as coisas como elas são, mas contam as coisas 

segundo o seu significado. Assim, as notícias são um tipo particular de narrativa mitológica 

com os seus próprios códigos simbólicos que são reconhecidos pelo seu público” 

(1993:267).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 No entanto, para uma análise mais profunda da narrativa jornalística é crucial, ao 

ver dos autores, distinguir a informação  da narrativa propriamente dita. Como informação, 

as notícias se apresentam como verdadeiros registros da realidade, e para ordenar essa 

complexidade, se valem dos recursos narrativos. Como narrativa, as notícias são 

apresentadas como estórias, e, dessa forma, são mais compreensíveis  para os leitores. Por 

outro lado, tendem a ser entendidas pelos jornalistas como uma ruptura ou traição dos 

parâmetros da objetividade.  

  A fronteira entre informação e narrativa, porém, nunca foi bem delimitada. Ao ver 

de Michael Schudson a diferença entre o jornalismo informativo e o de narração é bastante 

tênue: “Os dois jornalismos diferem intrinsecamente, tomando emprestada uma metáfora da 

música, não de acordo com quais tons físicos eles incluem, mas de acordo com a qualidade 

dinâmica dos tons. A informação aspira à posição da música de doze tons – uma música 

sem ordem inerente, significante psicologicamente. A narração, por outro lado, toca 

intencionalmente nas conexões com a experiência humana, assim como a música de sete 

tons conta com os estados de tensão, inquietação e interpretação que provoca nos ouvintes” 

(1978, 110).  

Para ilustrar esse argumento, Schudson compara a trajetória de dois jornais no final 

do século XIX, o New York World  e o New York Times. Nas décadas de 1880 e de 1890, 

Nova Iorque era uma cidade de imigrantes. Estes se tornaram os principais alvos do World, 

jornal que procurava atraí- los pelo tom simples e apresentação bastante ilustrada. 

Apostando no extraordinário e no imprevisível, o World se tornou um referencial na vida de 

seus leitores.   

Não obstante o World representasse um marco para o jornalismo moderno de massa, 

depois de 1896, o Times se firmou como o padrão. Dirigindo-se a um pequeno número de 

pessoas bem sucedidas, o Times passou a apresentar o noticiário como um conhecimento 

útil, adicional, desenvolvendo uma orientação jornalística mais independente, abrangente e 

diferenciada. Esta divisão moral de trabalho entre os jornais evidencia a principal diferença 

entre os dois gêneros: “a informação é um gênero da abnegação, a narração é um gênero do 

comodismo” (1978:110). 

O discurso jornalístico, porém, não é considerado legítimo apenas por manter um 

certo distanciamento, mas por estimular uma constante identificação como o público a qual 
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se dirige (Campbell, 1991). Para tanto, ele recorre a lógica da narrativa, ainda que esta seja 

camuflada por práticas e convenções jornalísticas. De acordo Schudson (1982), as 

convenções jornalísticas são maneiras incontroversas e despercebidas através dos quais os 

jornalistas interpretam o mundo sem parecer distantes da objetividade. 

A adoção de um lead, da técnica da pirâmide invertida, a valorização da figura do 

presidente, a separação entre as notícias “de fato” e as de opinião, o uso de aspas de citação, 

a escolha de palavras neutras, a apresentação de ambos os lados e o uso do ponto de vista 

distante da terceira pessoa são alguns exemplos de convenções noticiosas. Todas elas 

ajudam a tornar legíveis as mensagens que são culturalmente consonantes e ilegíveis as que 

são culturalmente dissonantes (Schudson, 1982). Sua função não é aumentar ou diminuir o 

valor de verdade das mensagens que transmitem, mas traçar os limites dos tipos possíveis 

de verdade que podem ser ditos.  

Seguindo um raciocínio similar, James Carey (1986) concentra sua atenção na 

estrutura do lead. Composto por seis perguntas básicas – quem, que, quando, onde, como e 

por que, o lead é uma técnica padrão do jornalismo contemporâneo que tem por finalidade 

resumir de forma prática e atrativa os dados mais importantes de uma notícia. Reunir tais 

dados não é tão simples quanto parece. Quem, que, quando e onde são normalmente 

preenchidos com certa facilidade através de fatos empíricos de pronta verificação. Mas o 

mesmo não acontece com o como e o por que, que por serem abstratos, demandam uma 

interpretação ou uma descrição pormenorizada.  

 A interpretação é problemática: ao apresentarem o mundo, os jornalistas não 

espelham a verdade, mas uma narrativa coerente que serve para satisfazer os anseios dos 

leitores por uma explicação. Segue -se ainda que as definições básicas de notícia excluem, 

desde do início a explicação. A notícia focaliza o incomum,  o não rotineiro, o inesperado. 

Assim, ela necessariamente enfatiza os eventos que despertam a atenção dos leitores porque 

não têm explicação. “Notícia é quando um homem morde o cachorro. Infelizmente 

ninguém sabe o que deu no homem que mordeu o cachorro; mesmo os psiquiatras 

provavelmente não serão de muita ajuda” (Carey, 1987: 21). 

Na visão de Carey, as convenções noticiosas e os critérios de noticiabilidade 

limitam a prática jornalística de tal forma que as matérias escritas pelos jornalistas antes de 

refletirem o mundo objetivo, refletem as regras da profissão. Nesse sentido, o jornalismo se 
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aproximaria de uma obra de ficção, pois todas as matérias são construídas a partir de 

convenções, procedimentos, ethos e truques da profissão.   

 

4.3 Narrativa e autoridade moral 

 

 Um aspecto importante – e pouco explorado – nas análises das narrativas 

jornalísticas é o modo através do qual os jornalistas funcionam como contadores de 

histórias.  Em outras palavras: como os jornalistas se valem da narrativa para se 

constituírem como autoridade interpretativa acerca da realidade? 

 Os jornalistas são considerados autoridades culturais porque ao organizarem o 

noticiário terminam por organizar a esfera pública, funcionando como árbitros do que é 

importante ou não para sociedade (Zelizer, 1992; Cook, 1998). Com base nessa 

organização, a maioria das pessoas aprende muito do que conhece sobre seu país, cidade e 

classe social, através das notícias. Dessa forma, os jornalistas não funcionam como meros 

transmissores do noticiário, mas, sobretudo, como intérpretes da realidade.  Ao noticiarem 

o crime e a violência, em especial, não se limitam apenas em retratar a verdade e os fatos, 

mas transformam a notícia num julgamento do certo e do errado (Ettema e Glasser, 1998). 

Aqui, a autoridade cultural dos jornalistas se torna mais expressiva, constituindo uma 

verdadeira autoridade moral. Sob este prisma, o jornalismo pode ser considerado um ofício 

moralizador.   

Essa prática, porém, não deve ser vista como julgamento, nem como manipulação, 

uma vez que os jornalistas não incluem os valores sociais e morais nas notícias de forma 

consciente, mas através de uma seleção do que acreditam ser ou não importante para a 

sociedade. É por isso que tais valores conseguem conviver com a objetividade (Gans, 

1980). 

Na concepção de Ettema e Glasser (1998), os jornalistas não simplesmente reiteram 

e reforçam uma ordem moral: “eles são chamados não tanto para manter, como produzir 

padrões de julgamento moral, mas a eles é negado pelo cânone da objetividade, a 

oportunidade de explicitamente fazer, e, mais importante, analisar e defender tais 

julgamentos.” (1998:205). Segundo Ettema e Glasser, para estabelecer que uma 

transgressão é realmente uma transgressão é necessário um processo de “objetificação” de 
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padrões morais. Através desse processo, a ordem moral é tornada um fato. Como tal pode 

ser observada e reportada com distanciamento. Essa tarefa é realizada através do apelo a 

uma série de parâmetros: à lei, aos códigos ou diretivas formalizadas, à normalidade, à 

decência comum. Esses apelos servem para manter os repórteres protegidos da 

responsabilidade de seus próprios julgamentos. 

 Mesmo com essa “objetificação” cuidadosa de padrões, os jornalistas não 

conseguem fugir ao dilema do ofício moralizador dentro da cultura da objetividade.  A 

solução a esse dilema reside freqüentemente no apelo a um parâmetro especial: a decência 

comum. Esse parâmetro, diferente dos demais, não é uma enumeração explícita de padrões 

objetivos, mas uma invocação implícita de padrões do senso comum. Ele é feito dentro e 

através de uma descrição eminentemente narrativa.  Aqui, a narrativa funcionaria como um 

poderoso recurso jornalístico, posto que uma informação óbvia, um mito ou um valor que 

está dentro dos parâmetros de decência comum, não precisam ser verificados para ter 

credibilidade. 

 A partir de tais considerações, analisaremos, a seguir, a narrativa jornalística do 

caso Daniella Perez. A construção do crime – o cenário da morte, o enterro, a dor, os 

personagens -; a relação entre objetividade e narrativa – a presença dos elementos factuais e 

melodramáticos -; a complexidade do caso e sua projeção linear; a constituição da 

autoridade moral dos jornalistas e a definição dos parâmetros para o estabelecimento de 

uma ordem moral são exe mplos de questões que serão abordadas por nós. 

 

4.4 Era uma vez uma atriz 

 

Para analisarmos a narrativa do assassinato da atriz Daniella Perez, dividimos a 

cobertura do caso elaborada pelo jornal O Globo em três partes: a primeira se ocupa 

especificamente do assassinato. É, portanto, o ponto de origem da narrativa jornalística 

sobre o crime. A segunda, cuida dos elementos factuais posteriores a morte da atriz. Nesta 

parte, as notícias foram apresentadas como informação, e para ordenar a complexidade que 

registrar a realidade encerra, os jornalistas se valeram dos recursos narrativos. No entanto, a 

narrativa se mostrou essencial na elaboração da terceira parte, que trata da reconstrução 

biográfica de Guilherme de Pádua.  
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 Quanto a primeira parte, investigaremos como se deu a construção narrativa do 

assassinato.  A morte de Daniella Perez foi uma surpresa não só para o público, mas para os 

próprios jornalistas. Dessa forma, iremos analisar como essa notícia foi enquadrada pelo O 

Globo, uma vez que se tratou de um acontecimento inesperado, chocante e, à primeira vista, 

inexplicável.   

Ao abordar os elementos factuais do caso, a segunda parte da cobertura dá conta, 

por um lado, das perguntas que compõe o lead - quem, que, como, onde, quando e por que, 

- e, por outro, das questões que envolvem a autoria e a prova da materialidade do crime. O 

principal objetivo da analise de tais elementos é demonstrar como o crime foi tratado pela 

Imprensa a despeito do andamento do processo na Justiça. 

Por fim, na terceira parte, mostraremos como O Globo construiu a personalidade de 

Guilherme de Pádua, de maneira que seu passado se tornou a principal explicação para o 

assassinato, bem como uma poderosa estratégia de afirmação da autoridade moral do jornal 

para lidar com o evento. Em outras palavras: vasculhando o passado do acusado, algo real, 

O Globo produziu verdades e, conseqüentemente, construiu a narrativa do assassinato. 

 

4.4.1 A Construção do crime 

 
A morte da atriz Daniella Perez, pelas peculiaridades que encerra, é uma triste 

estória, que por ironia do destino, foi escrita pela própria Glória Peres, mãe da vítima. 

Dessa forma, sua cobertura jornalística não poderia ser diferente. Quando os personagens 

criados por Glória Perez se tornaram maiores que a autora (Todorov, 1979) – tão maiores 

que arruinaram a ficção - os jornalistas entraram em cena para dar continuidade e coerência 

ao que tinha se tornado realidade: o assassinato de uma jovem atriz cometido por um colega 

de profissão.  

Assim, no que se refere a esse primeiro momento da cobertura, que corresponde à 

construção do caso e dos personagens, nossa analise se desenvolverá a partir de dois 

aspectos: a relação entre ficção e realidade que o caso comportou e o papel cerimonial que 

a Imprensa desempenhou na ocasião. 
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4.4.1.1 A notícia 
 

O assassinato da atriz Daniella Perez ocorreu na noite do dia 28 de dezembro de 

1993. Era uma segunda- feira. A família somente teve notícia do crime no dia seguinte, 29 

de janeiro. O fato não foi imediatamente reportado pela Imprensa, pois o expediente desta 

já havia se encerrado. No entanto, foi noticiado pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de 

Televisão, cuja reportagem assumiu um tom de espanto e revolta: o assassino da atriz não 

era um delinqüente qualquer, mas o ator Guilherme de Pádua, o Bira, par romântico de 

Yasmim na novela. 

O primeiro dia de reportagem impressa, 30 de dezembro de 1992, foi uma espécie 

de continuação da tele-reportagem. O Globo presumiu que o seu público leitor também 

havia assistido o Jornal Nacional. A notícia do assassinato da atriz foi manchete de primeira 

página: “Bira, matou Daniella diante da mulher”. A presença de Paula na cena do 

assassinato era o dano novo. O personagem da novela ter cometido o assassinato, o fator 

extraordinário. Os leitores já conheciam o nome e a face do suposto assassino, não 

conheciam, porém, os detalhes que o caso comportava.  

O impacto e a mobilização do público diante do ocorrido quebraram a rotina do 

jornal, produzindo o fenômeno que Rondelli e Herschman (2002) chamam de “suspensão 

do tempo”. A impressão é a de que o Brasil inteiro parou para acompanhar a “morte em 

cena”, sendo revelador o fato de que a morte da atriz recebeu mais destaque que o 

impeachment do Presidente Fernando Collor. 

  Sensível a essa reação, O Globo se sentiu à vontade para abandonar os parâmetros 

da objetividade e imparcialidade jornalística e adotar um tom emocionado e trágico, 

eminentemente narrativo. Dessa forma, ao construir o caso, o Jornal explorou seus aspectos 

melodramáticos, a dor dos familiares e amigos, a bondade e os sonhos da vítima, a 

monstruosidade dos acusados. Muito mais atrativa e inteligível do que a discussão judicial,  

a narrativa do assassinato da atriz Daniella Perez  teve como pilares a brutalidade do crime 

e a “celebridade” dos envolvidos, assuntos que sempre despertam o interesse do público. 

Assim, mais do que simplesmente informar, o principal papel do Globo na cobertura do 

caso Daniella Perez foi o de narrar uma estória de morte, paixão e mistério. Nesse sentido, 

vale a pena conferir o lead da primeira matéria – “Ator confessa ter assassinado Daniella 

Perez” em que o Jornal noticiou o crime: 
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“As 16 tesouradas que mataram a atriz e bailarina Daniella Perez, de 22 anos, na 

noite de segunda-feira foram dadas pelo ator Guilherme de Pádua, o Bira da novela de 

“De corpo e Alma” -  o namorado ciumento e possessivo de Yasmin, personagem da atriz.  

O mencionado lide, em termos de informação, não é extraordinário. O público já 

sabia que Guilherme havia matado Daniella Perez. No entanto, o que confere um tom 

extraordinário e dramático ao referido lead é a mistura entre realidade e ficção que ele 

sugere através do uso do discurso melodramático. Tal discurso apelou para o significado 

simbólico das 16 tesouradas; do fato da vítima ser uma jovem bailarina e atriz; do assassino 

ser colega da atriz, que, coincidentemente, contracenava com ela na principal novela da 

época, representando “Bira”, o namorado ciumento e possessivo de Yasmin, personagem de 

Daniella. 

Desnorteado com a morte súbita da atriz, o jornal preocupou-se em dar uma 

explicação para o ato inacreditável de Guilherme. Essa preocupação se revelou em diversas 

matérias: 

“Para justificar o crime, o ator disse que vinha sendo assediado por Daniella há 

três meses. Segundo ele, a atriz teria dito que estava com Aids e o teria ameaçado de morte 

caso não mantivesse um romance com ela. Teria feito também ameaças contra Paula, 

mulher de Guilherme, que está grávida de quatro meses. Daniella teria dito que iria 

retalhar espiritualmente a mulher do ator em uma sessão de magia negra”(30/12/1992). 

 

“Ao confessar o assassinato de Daniella Perez, o ator Guilherme de Pádua usou 

estratégia comum em crimes passionais: transformar a vítima em ré para diminuir a 

responsabilidade do criminoso. Num festival de contradições, ele contou que vinha sendo 

assediado há cerca de três meses pela atriz. Este teria sido o motivo do ato de Guilherme, 

que tentou esganar sua colega e depois a golpeou com 16 tesouradas.  

Só o delegado Mauro Magalhães acreditou na história contada pelo ator, que, na 

novela, vivia o apaixonado e ciumento namorado de Yasmin, personagem de Daniella”.   

Guilherme conseguiu convencer Magalhães integralmente com a história contada 

no depoimento. O relato solitário do ator conquistou o delegado, que foi definitivo:  

- O caso, para mim, está encerrado. O crime foi motivado por uma paixão de um 

dos lados. No caso, de Daniella – decretou um veemente Mauro Magalhães- surpreendendo 

a todos”(30/12/1992). 
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Nesse último trecho, não há apenas uma explicação do motivo do crime, mas um 

discurso que deslegitima a versão de Guilherme e a opinião do delegado Mauro Magalhães, 

uma vez que esta não refletia o motivo que os jornalistas buscavam. Preocupado com a 

integridade da vítima, O Globo prontamente descartou a hipótese de um possível romance 

entre Guilherme e Daniella. 

“Depois de embarcar de corpo inteiro na versão contada inicialmente por 

Guilherme - de que a atriz o assediava até leva-lo ao desespero -, o delegado Mauro 

Magalhães, ontem, deu meia volta e descartou a hipótese de crime passional” 

(31/12/1992).  

 

“O ator Raul Gazzola convocou a imprensa ontem à tarde para, como disse, 

defender a mulher das declarações de Guilherme de Pádua e limpar sua honra (...) Gazzola 

não acredita que Daniella e Guilherme estavam tendo um caso:  

- Estávamos casados há três anos. A minha vida com ela era uma das 

coisas mais maravilhosas do mundo. Nunca houve insegurança ou ciúmes” (31/12/1992).  

 

“Conhecido de Guilherme há um ano e meio, desde que contracenaram na peça 

“Blue Jeans”, o ator Fábio Assunção fez questão de frisar  ter ido a 16ª DP, acompanhado 

da mulher, a também atriz Cristiana de Oliveira , exclusivamente na condição de amigo de 

Daniella : 

-Temos de preservar a imagem dela, uma pessoa doce. No máximo, o que poderia 

haver entre os dois era um amor platônico dele por ela” (31/12/1993). 

Dessa forma, o jornal inverteu a versão do ator, afirmando, como ocorria com Bira e 

Yasmin na novela, que era Guilherme quem desejava manter um romance com Daniella. A 

recusa da atriz seria o motivo que levara Guilherme a cometer o crime. 

“A equipe da novela “De corpo e alma” foi unânime em afirmar que Guilherme de 

Pádua vinha assediando Daniella Perez.  – Era público e notório que ele andava atrás dela 

nos corredores – disse Bety Faria.  – Sempre aonde ela estava ele arranjava um jeito de se 

chegar- disse o diretor Fábio Sabag. O ator João Vitti contou que Guilherme vivia dizendo 

que não queria o filho que a mulher Paula estava esperando. Ele também reclamava o fato 

de ter que morar com os sogros. – A Dani virou psicóloga dele. Ele alugava a orelha dela o 

tempo todo – disse Vitti. A maquiadora Lindalva Veronez tem certeza de que Guilherme 

sentia atração por Daniella : - Quando fomos gravar na gafieira, Guilherme ficou vidrado 
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vendo Daniella dançar. Ele costuma olhar a atriz de cima a baixo, como se estivese 

examinando o corpo dela”.  

No entanto, as duas versões não eram convincentes. Inúmeras perguntas estavam 

sem resposta. Por exemplo, por que Paula acompanhava Guilherme? Por que Daniella 

aceitou conversar com o ator em um lugar ermo? Por que os dois discutiram?  

A ausência de tais respostas não causou alarde à Polícia, que estava investigando o 

caso há apenas dois dias. O Globo, no entanto, ansioso por novos fatos e submetido a 

prazos de produção muito curtos, não pôde esperar o deslinde das investigações policiais. 

Dessa forma, o jornal passou a ocupar um papel mais ativo, não informando apenas, mas 

buscando provas, apontando testemunhas, solucionando dilemas, enfim, construindo 

efetivamente a estória do assassinato.   

“O assassinato de Daniella Perez revela, até agora, poucas evidencias e muitas 

confusões. No epicentro delas, a Polícia, que mais de 48 horas depois do crime, está igual 

a qualquer pessoa que tenha acompanhado o noticiário - sabe que a atriz está morta  e que 

os dois principais suspeitos são o ator Guilherme de Pádua e sua mulher, Paula de 

Almeida Thomaz”. 

Nesse sentido, a caso Daniella Perez foi construído a partir da biografia da vítima e 

dos acusados. O uso desse recurso é bastante problemático: ao promover uma narrativa 

sempre tão linear e coerente, a reconstrução biográfica ignora toda complexidade da vida.  

Esta problemática foi o que Pierre Bourdieu (1996) chamou de ilusão biográfica. Para ele 

produzir uma história de vida talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica.     

 
 

4.4.1.2 O cerimonial: 

 

 A análise do papel cerimonial que o Globo desempenhou na cobertura do caso 

Daniella Perez é particularmente relevante tendo em vista que Imprensa e Judiciário, 

trabalham com a recuperação do passado, a partir de termos que lhes são próprios, para 

construírem suas verdades, e assim reconfigurarem o presente, estabelecendo o que deve 

ser esquecido e o que deve ser lembrado. Dessa forma, o papel de “guardião da memória 

social” também é alvo de disputas entre essas duas instituições.  
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 Expondo a dor e a saudade da família e dos amigos de Daniella Perez, bem como a 

reação dos fãs, o Globo iniciou um processo de santificação da vítima, passando a omitir da 

cobertura, por considerá- las absurdas, toda e qualquer interpretação que pudesse manchar a 

reputação da atriz. Ao proceder dessa forma, o jornal assumiu o papel de guardião da 

memória de Daniella Perez.   

 Deve-se ressaltar que Glória Perez não permitiu que os jornalistas reportassem o 

velório da atriz. Ela e a família não concederam nenhuma entrevista. Por conta dessa 

limitação, num tom emocionado e trágico, O Globo se ocupou, num primeiro momento, em 

reportar notícias relacionadas à exibição e continuação da trama escrita pela autora. Diante 

da morte de Daniella e da prisão de Guilherme, era preciso esclarecer ao público se a 

novela prosseguiria ou não.  

“Yasmin fica no ar por mais 15 dias” A Rede Globo exibiu normalmente ontem, o 

capítulo 128 da novela “De corpo e alma”. Foram ao ar cenas isoladas de Yasmin 

(Daniella Perez) e Bira (Guilherme de Pádua). Antes do início da novela, no “Jornal 

Nacional”, um texto lido por Sérgio Chapelin antecipara que não haveria cortes na novela.  

“Seria compreensível que a dor prevalecesse sobre a ficção e Yasmin também 

morresse hoje, mas Glória Perez num exemplo de força, determinação e senso de 

profissionalismo decidiu preservar a obra de ficção, por mais que doa cada palavra, cada 

cena imaginada para Yasmin. Ela vai continuar a viver na fantasia de seu sorriso, sua 

juventude e sua sensualidade até as últimas cenas gravadas por Daniella Perez”, leu o 

apresentador. 

Isso significa que nos próximos 15 dias será possível ver Daniella Perez e 

Guilherme de Pádua no ar. Os novos atores temporários da novela amadurecerão, no 

período, a forma de tirar os personagens Yasmin e Bira da história. Glória Perez pediu 

para só voltar a escrever depois que não houver nenhuma referencia à Yasmin na trama”.  

 De acordo com as insinuações da referida matéria, podemos concluir o seguinte: 1) 

“Yasmin fica no ar por mais 15 dias” – o Globo anunciou a morte da atriz, mas ainda 

restava à personagens 15 dias de vida. A presença da atriz na novela por esse período era  

um presente para o público que ainda poderia prestigiá- la, despedir-se e verificar todas as 

qualidades físicas, profissionais e pessoais da atriz (doçura no olhar, bondade). Por outro 

lado, era  uma forma de legitimar todas as matérias realizadas pelo jornal que destacavam 

as características positivas da atriz. Em outras palavras: o personagem, Yasmin, “sustentou” 
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a personalidade da atriz, Daniella. Esta passou a ser lembrada pela imagem do personagem; 

2) a continuação da trama não foi interpretada como um simples “fato”, mas um ato de 

coragem, grandeza e senso de profissionalismo da mãe da atriz, que, por respeito ao 

público, não se opôs que as cenas da filha e de seu assassino fossem exibidas na novela. 

Num exemplo de força, determinação e profissionalismo, Glória Perez permitiu que a 

ficção prevalecesse sobre a realidade.  

  Outra questão alvo de reportagem foi o possível desfecho de Yasmin na novela. Se 

na vida real o trágico destino de Daniella já havia sido traçado, na ficção, era um ponto de 

interrogação. Em “Mãe da atriz continuará escrevendo a novela” (30/12/92), a declaração 

de Ana Maria Moretzsohn na saída do velório de Daniella Perez insinuou que haveria um 

desfecho feliz, uma forma de compensar o ocorrido na vida real e deixar uma imagem 

bonita da atriz na memória.  

“A princípio, a idéia de Ana Maria e Leonor – que vinha supervisionando o texto 

de “De corpo e alma”- é encerrar a participação da personagem com alegria. Elas 

planejam juntar  uma cena antiga, na qual Daniella aparece sambando, com uma outra, 

ainda inédita, em que um grupo de estrangeiros observa o requebrado da passista.  

- Seria um desfecho simples e bonito, que levaria o telespectador a imaginar que 

Yasmin foi convidada para se apresentar no exterior. Mas é apenas uma hipótese. A partir 

de agora, vamos resolver tudo com mais calma – acrescentou Ana Maria, que até o fim da 

tarde de ontem, não tinha sido avisada oficialmente pela direção da Rede Globo que 

assumiria a novela”. 

   A título de complementação, é pertinente destacar que o Globo justificou a 

continuação da novela se remetendo a casos passados em que outras tramas tiveram que ser 

modificadas por problemas na vida pessoal dos atores. O título da reportagem é “Morte já 

afetou o elenco de outras novelas”.  

“Com a morte de Daniella Perez e a prisão de Guilherme de Pádua, fica o 

suspense de como a novela “De corpo e alma” seguirá sem os dois personagens. A simples 

substituição dos atores em casos semelhantes é um recurso que tem sido evitado pela Rede 

Globo. 

Em Junho do ano passado, o ator Chiquinho Brandão morreu num acidente de 

carro. Ele integrava o elenco da minissérie “O sorriso do lagarto”, que ainda estava sendo 

gravada. O diretor Roberto Talma resolveu fazer o personagem Chico Bagre sumir da 

história (...). 
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Marcante foi a morte do ator Jardel Filho quando era protagonista da novela “Sol 

de verão”, em janeiro de 1983. A solução encontrada pelo autor Manoel Carlos foi sumir 

com o personagem. Na novela, ele estava para fazer uma viagem à Holanda para se casar 

com Raquel, interpretada por Irene Ravache. A viagem ganhou conotações simbólicas e 

Heitor desapareceu da história. Os últimos capítulos foram reescritos e a novela saiu do ar 

um mês antes do previsto.   

Houve um caso de substituição, quando morreu o ator Sérgio Cardoso, em 1972. 

Ele era protagonista da novela “O primeiro amor”(...)”.  

No que se refere ao enterro da atriz, o Globo noticiou enfaticamente a histeria dos 

fãs no referido momento. A sensação que se tem é que Daniella Perez era uma grande 

personalidade – como Ayrton Senna, Lady Diana - o que não é verdade, pois a atriz estava 

apenas no início da carreira, “Yasmin” era o seu primeiro papel de destaque e ela não era 

mundialmente conhecida. Por outro lado, o Globo deixou transparecer que o público que se 

dirigiu ao cemitério também estava interessado em ver outros atores globais.  

“Sob aplausos e gritos de “Justiça” e em meio a cerca de 3 mil fãs que queriam 

ver de perto, tocar e pedir autógrafos a seus ídolos das novelas da televisão, o corpo de 

Daniella foi enterrado às 16h30m de ontem na sepultura 14.276 da quadra I do Cemitério 

São João Batista. (...) Em meio à multidão, o marido da atriz, Raul Gazzola, e a mãe da 

Yasmin de “De corpo e Alma”, Glória Perez, choravam amparados pelos amigos. Os 

apelos de que a multidão descesse das sepulturas e se  e se afastasse um pouco foram em 

vão: nem a presença de PMs e segurança da TV Globo assustou os curiosos. Para ficar 

perto do túmulo da atriz, na verdade, valia tudo (“No enterro, aplausos, protestos e o 

assédio dos fãs” - 30/12/92). 

Contribuíram para o processo de santificação da vítima e, assim, do estabelecimento 

da memória pública do caso, a notícia sobre a romaria que se iniciou no túmulo, a que 

relatou a dor de Raul Gazzola, que ofendido com a versão de Guilherme sobre o crime  

(que Daniella o assediava) convocou os jornalistas para defender a honra da esposa, e a que 

se referia aos protestos dos amigos da atriz que não queriam mais ver a imagem do casal, 

Bira e Yasmim, na televisão.  

 Em “No cemitério, romaria de fãs e curiosos” (31/12/92), a mensagem que se lê nas 

entrelinhas da matéria é a de que embora Daniella estivesse morta, ela viveria nos sonhos e 

na memória do público, que tinha adoração por ela.  
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“Um dia após o sepultamento o túmulo da atriz Daniella Perez, no Cemitério São 

João Batista, recebeu ontem a visita de muitos fãs e curiosos. Nem o forte calor impediu a 

romaria, que se estendeu até o fim da tarde. Emocionado, o publicitário Antônio Voronoff 

levou um ramos de flores para homenagear sua atriz favorita: 

- Sempre sonhei trabalhar como ator um dia e que no meu primeiro papel tivesse a 

oportunidade de contracenar com a Daniella, uma excelente atriz e com uma carreira 

promissora pela frente. Fiquei muito chocado com o que aconteceu. Agora, meu sonho só 

poderá se tornar realidade em uma outra vida – disse ele, com lágrimas nos olhos” . 

 No dia seguinte ao enterro da atriz, Raul Gazzola convocou a imprensa para uma 

entrevista coletiva, cuja finalidade principal era defender a honra de Daniella Perez. A 

partir de então, a campanha midiática para a realização de justiça, pregando a condenação 

de Guilherme e defendendo a santificação de Daniella, se tornou bastante ativa. A 

reportagem procurou chamar atenção para os sentimentos de dor e de revolta de Gazzola. 

“O ator Raul Gazzola convocou a Imprensa ontem à tarde para, como disse, 

defender a mulher das declarações de Guilherme de Pádua e limpar sua honra. Cercado de 

amigos da Rede Globo, como os atores Alexandre Frota e Fábio Assunção, ele só 

conseguiu falar por dez minutos no apart-hotel onde mora na Barra. Depois, aos prantos, 

pediu que a entrevista fosse encerrada: 

- Estou defendendo minha mulher, do mesmo modo que ela me defenderia. Quando 

vi o corpo dela, estendido na chão, pensei no desespero que ela passou, sem poder se 

defender de um homem forte, um animal (...) 

Gazzola acrescentou que, quando soube que Guilherme tinha confessado, ficou 

louco: 

- Foi um crime brutal, feito por um assassino frio. Minha mulher era um doce, eu a 

chamava de Docinho. Como alguém, ainda mais um colega, pode ser capaz de matar uma 

pessoa de 22 anos, cheia de vida?” (“Gazzola defende a honra de sua mulher e pede 

justiça”, 31/12/92). 

 Para preservar a imagem da vítima a Rede Globo de Televisão resolveu tirar do ar 

quaisquer cenas que o casal, Bira e Yasmin, aparecessem juntos. Segundo as notícias, essa 

atitude foi conseqüência dos sentimentos de indignação e revolta despertados pela versão 

apresentada por Guilherme. Segue-se ainda que a imagem de Guilherme na televisão 

poderia contradizer as reportagens divulgadas pelo Globo acerca do desempenho 

profissional e equilíbrio mental do ator.  



 

 

123 

123 

“Em clima de revolta, indignação e perplexidade, praticamente todo o elenco da 

novela “De corpo e alma” voltou ontem a gravar novas cenas, tanto em localizações 

externas quanto no estúdio da produtora Tycoon, na Barra da Tijuca. Todos se esforçaram 

para fazer com que o dia parecesse normal. (...) 

Segundo a diretora Ana Arantes, todas as cenas já gravadas por Daniella e 

Guilherme vão ao ar. Atores e diretores, no entanto, estão pressionando a direção da 

emissora para retirar para retirar pelo menos as cenas protagonizadas por Guilherme. 

- Gostaria que ele saísse hoje mesmo do ar para não ter que ver essa figura 

desagradável - disse ontem Sabag, que dirigiu cenas a tarde na Tycoon e, até ontem, não 

sabia o desfecho que o autor interino Gilberto Braga dará aos personagens Bira e Yasmin” 

(“Elenco não quer cenas de Bira no ar” – 31/12/92). 

 

“A determinação da Rede Globo foi a de que qualquer imagem do casal Bira e 

Yasmin saísse do ar a partir de hoje. Segundo Paulo Carneiro, diretor do departamento de 

divulgação da emissora, os dois continuarão aparecendo no vídeo isoladamente. Juntos, 

porém, não mais.  Quantos aos personagens que tinham ligações com ambos na história, 

como o caso de Caio (Fábio Assunção), com quem Yasmin se casaria, será criada nova 

trajetória. Um trabalho que vai ser concluído pela própria Glória Perez” (“Imagens de 

Bira e Yasmin não serão exibidas” - 31/12/92). 

Diante da ausência imediata de dados objetivos das investigações policias, bem 

como da recusa da família da atriz em conceder entrevistas, o Globo explorou o lado 

ficcional que o assassinato comportava. Dessa forma, o jornal construiu a memória pública 

do caso, e a de Daniella Perez, como se estivesse construindo mitos (Bird e Dardenne, 

1993).   

 

4.4.1.3 Elementos factuais do crime  
 
   

Partindo do pressuposto de que a narrativa jornalística, seja ela qual for, depende da 

unidade dramática – a montagem do enredo, personagens, cena, método e finalidade - e 

que, em geral, de acordo com os cânones do jornalismo objetivo, tudo isso deve estar 

perfeitamente organizado e explicado no lead, ou, no máximo no primeiro parágrafo 

(Carey, 1987). Almejamos demonstrar, nessa parte, como as seis perguntas que compõem o 
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lead – quem, que, quando, onde, como e por que – foram respondidas na cobertura do caso 

Daniella Perez.  

Dessa forma, nossa análise pretende dar conta das discussões e controvérsias em 

torno da autoria e dos elementos factuais do crime. Nosso objetivo, aqui, é mostrar como a 

imprensa naturalizou o discurso jurídico sobre crime e disputou com outras autoridades, 

principalmente com os operadores do direito (advogados, promotores e defensores) a 

melhor maneira de explicar e provar o ocorrido. 

Para tanto, investigaremos, em separado, os principais elementos que constituíram o 

crime e fizeram prova da culpabilidade dos acusados. Em relação à abordagem de cada 

elemento, nossa análise procurará analisar a forma pela qual a Imprensa noticiou as 

controvérsias jurídicas que o caso comportava e a importância que tais discussões 

receberam na cobertura. 

  

a)A autoria/quem 

 

 Seja na Imprensa, seja na Justiça, desvendar o “quem” é de suma importância.  O 

“quem” não apenas dá sentido ao lead, como também à investigação e ao processamento do 

crime. Em outras palavras: não há lead sem sujeito, nem crime sem autoria. Conscientes da 

relevância do “quem”, exploraremos, nessa parte, as controvérsias que nortearam a 

descoberta da autoria do assassinato da atriz Daniella Perez.  

Logo que o crime tornou-se público as suspeitas recaíram sobre Guilherme de 

Pádua por conta da confissão do ator em âmbito policial. Dessa forma, não obstante a 

ausência de um processo judicial, o Globo, num tom dramático e definitivo, denunciou e 

condenou Guilherme pelo assassinato da atriz. O tom do jornal não foi o mesmo quanto a 

Paula, esposa do ator, pois sua participação no crime ainda era duvidosa. 

“As 16 tesouradas que mataram a atriz e bailarina Daniella Perez, de 22 anos, na 

noite de segunda –feira foram dadas pelo ator Guilherme de Pádua, o Bira da novela “De 

corpo e alma” – o namorado ciumento e possessivo de Yasmin, personagem da atriz. 

Guilherme confessou o crime no início da tarde de ontem na 16ªDP (Barra da Tijuca), 

depois de ter passado toda a manhã negando sua autoria e de ter caído em diversas 

contradições.  



 

 

125 

125 

(...) A autoria do crime foi descoberta em poucas horas graças ao testemunho do 

caseiro Jamilton Ribeiro Lima, que anotou a placa do Santana de Guilherme por ter 

estranhado o fato de o carro estar parado em local ermo. Com a placa, os policiais 

chegaram ao ator. Guilherme foi preso em casa às 6h e em seu primeiro interrogatório 

negou seu envolvimento. Como álibi, disse ter saído da produtora Tycoon, na Barra, onde 

gravava cenas da novela, por volta das 22h direto para o Barra Shopping, para buscar a 

mulher. A afirmação foi derrubada pelos computadores do shopping, que não registraram 

a passagem do carro pelo estacionamento. Guilherme negou ter voltado ao local do crime 

– fato contestado pelas pessoas que o viram consolando a mãe da vítima. (“Ator confessa 

ter assassinado Daniella Perez” – 30/12/92). 

 

“Uma surpreendente revelação mudou os rumos da investigação da morte da atriz 

Daniella Perez, a Yasmin da novela “De corpo e alma”, assassinada anteontem. Paula de 

Almeida Thomaz, mulher do ator Guilherme de Pádua, depôs extraoficialmente na 16ª DP 

(Barra da Tijuca) ontem à noite e confessou que foi testemunha do crime. Segundo Paula, 

para provar que não tinha qualquer envolvimento com Daniella, Guilherme a levou para  o 

encontro com a atriz. Escondida no banco de trás do carro, ela presenciou a discussão dos 

dois, que culminou com a morte de Daniella – esganada e assassinada com 16 tesouradas 

por Guilherme” (“Bira matou Daniella diante da mulher” – 30/12/1992 – primeira página, 

2º edição). 

A certeza quanto a responsabilidade de Guilherme pelo crime era tão grande, que ao 

noticiar o envolvimento de Paula no assassinato O Globo o fez num tom de surpresa e de 

espanto e sequer acusou diretamente a mulher do ator, que também confessara o crime. Um 

dia após a bombástica descoberta, porém, o Globo foi incisivo nas acusações contra Paula: 

“Paula de Almeida Thomaz, a mulher do ator Guilherme de Pádua (o “Bira” da 

novela “ De corpo e Alma”), confessou que não somente assistiu ao assassinato da 

Daniella Perez, como foi a primeira a agredi-la, com dois golpes de chave de fenda. Seu 

depoimento extra-oficial foi tomado anteontem à noite em seu apartamento. Ao revelar 

ontem a confissão de Paula, o delegado Cidade de Oliveira disse que vai indicia-la por co-

autoria e pedirá hoje sua prisão provisória ” (“Mulher de “Bira” o ajudou a matar 

Daniella Perez -   31/12/1992 – primeira página). 

 A partir de então, o jornal passou a especular a hipótese de co-autoria, ou seja, de 

que tanto Paula como Guilherme teriam assassinado a atriz. Adotando uma postura ma is 
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participativa e direta, o jornal começou a dividir com a polícia, ora agindo em parceria, ora 

criticando-a, as funções investigativas do caso. Na matéria “Fax anônimo denunciou Paula” 

(31/12/92), o Globo noticiou que tomou conhecimento da participação de Paula no crime 

antes mesmo de sua confissão à policia.  

“Antes mesmo de a polícia começar a suspeitar da participação da mulher do ator 

Guilherme de Pádua no assassinato da atriz Daniella Perez, chegava a redação do Globo, 

anteontem, um fax, anônimo, endereçado ao delegado Mauro Magalhães, acusando Paula 

de Almeida Thomaz de ter matado a atriz. O autor da carta afirmava que ela, desconfiada 

de um envolvimento entre o marido e Daniella, num acesso de ciúme doentio, golpeara a 

atriz. Guilherme, de acordo com o texto, estaria assumindo a responsabilidade do crime 

para proteger a mulher. Antes de publicar o fax, o Globo encaminhou-o ao delegado 

Mauro Magalhães para que a hipótese fosse investigada (...).  

 A publicação da referida matéria, em que o próprio veículo foi objeto de notícia, 

não somente atesta a intervenção direta do jornal na fase das investigações policiais, como 

confere legitimidade e importância ao trabalho desempenhado pelos jornalistas. Lê -se nas 

entrelinhas que os policiais só investigaram a participação de Paula por causa da atitude do 

Globo, que enviou cópia do fax à polícia, antes de publicá- lo. Em busca da verdade acerca 

da autoria do crime, os policiais e os jornalistas estabeleceram, nesse episódio, uma relação 

de cooperação (Wolfsfeld, 1996).  

Ao longo do processo, no final do ano de 1993, o casal se desentendeu e passou a se 

acusar mutuamente. As discussões sobre a autoria do crime estamparam novamente as 

manchetes de O Globo. Nesse momento, tais discussões ficaram ainda mais fortes, 

principalmente porque a inocência de um dos acusados presumia a culpa do outro.  Nesse 

sentido, vale a pena conferir a matéria “Paula e Guilherme se acusam no Tribunal” 

(12/11/1993). 

“A guerra entre Guilherme de Pádua e Paula Thomaz está oficialmente declarada. 

Em depoimentos separados , os dois acusados de assassinar Daniella Perez aproveitaram a 

ida ontem ao II Tribunal do Júri – onde foram interrogados pelo suposto furto de uma 

bolsa da atriz – para, pela primeira vez na Justiça, se atacarem mutuamente. Com 

estratégias bem definidas, Guilherme e Paula só concordaram uma vez: na negativa do 

furto de uma bolsa que teria US$6 mil. No mais, os dois, cada um a seu modo, passaram 

todo o tempo se defendendo do assassinato de Daniella. 
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Guilherme acusou Paula. Que acusou Guilherme. O ator e sua mulher sequer se 

viram ontem. Primeiro a depor, Guilherme iniciou o tiroteio: “Paula estava lá”, declarou, 

no meio da enorme confusão que foi o seu relato, onde em 42 minutos, discorreu sobre 

corrupção, imprensa, justiça e televisão. Paula falou por 34 minutos e revelou nova versão 

– Guilherme teria pedido à mãe que cortasse o casaco usado na noite do crime para 

simular uma briga com Daniella. 

- Quando Guilherme saiu da prisão em liberdade provisória, três dias após ser 

preso, nos vimos e ele pediu à mãe que o casaco fosse cortado na altura dos ferimentos que 

ele  (Guilherme) tinha – afirmou Paula. 

Sobrou até para o defensor público Paulo Ramalho, que assiste Guilherme. Paula 

acusou o defensor de tê-la pressionado e ameaçado, para que assumisse a autoria do 

crime. 

- Ele me fez chorar, botou o dedo na minha cara, disse que ia afastar o meu filho de 

mim – denunciou ela.  

Além de dizer que Paula estava lá, o ator só a atacou nas entrelinhas: 

- Cada um tem que assumir sua parcela de culpa”.  

Através da mencionada matéria, pode-se perceber que os jornalistas mediaram a 

discussão que se instaurou entre os acusados. No entanto, é possível concluir que ao 

relatarem a falta de congruência entre as versões dos advogados de defesa, eles terminaram 

por reforçar a tese da acusação, sólida e coerente.  

É pertinente destacarmos também que a referida matéria deixa transparecer uma 

certa dificuldade dos jornalistas em reportar o interrogatório de Guilherme ( -“Paula estava 

lá, declarou, no meio da enorme confusão que foi o seu relato, onde, em 42 minutos, 

discorreu sobre corrupção, imprensa, justiça e televisão”). Ao dissertar sobre as 

peculiaridades do discurso jurídico, vimos que o interrogatório é um ato solene que segue 

todo um ritual previsto em lei. Isso significa que diferente do que sugere a matéria, não é 

permitido ao réu falar livremente. Ele deve somente responder às perguntas realizadas pelo 

magistrado. Diante desse relato de O Globo, podemos concluir o seguinte: 1) o jornalista 

teve dificuldade em compreender o ritual jurídico; 2) o jornalista quis chamar atenção para 

aspectos da personalidade de Guilherme, insinuando que ele é evasivo e que cria confusão 

até no ato do interrogatório, o que não aconteceu com Paula. 

   Seja como for, devemos destacar ainda que na fase final da cobertura, há poucos 

dias do julgamento de Guilherme, as discussões sobre a autoria do crime novamente 
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povoaram as manchetes de o Globo. Nesse momento, o jornal não se preocupou apenas em 

apontar um culpado, mas sobretudo em re-memorar o caso e seus personagens.  

Nessa direção, a manchete principal era: “O Brasil quer saber quem matou Daniella 

Perez”, transmitindo a impressão de que o jornal rememorava um crime célebre do mundo 

de ficção que, como o assassinato de Odete Hoitman, na novela “Vale Tudo”, mobilizou 

todos os brasileiros. A matéria que se seguia a referida manchete - muito rica em recursos 

gráficos, parecendo anunciar um grande espetáculo -, chamou atenção para os 

“personagens” do caso e era ilustrada com fotografias de Guilherme de Pádua e Paula 

Thomaz. 

“Guilherme de Pádua: Vivia o personagem Bira, namorado de Yasmin, na novela 

“De corpo e alma”, de autoria da mãe de Daniella. Depois de confessar o crime à polícia, 

o ator passou a alterar sua versão até acusar  Paula como a única autora dos 18 golpes 

que mataram a atriz. Na prisão, escreveu o livro “A história que o Brasil desconhece”, na 

qual conta  sua versão para o crime, mas uma ordem judicial proibiu o lançamento e a 

venda do livro. Há dois anos, Guilherme, preso no Presídio Ary Franco, se separou 

judicialmente da mulher. Os dois respondem também a um processo pelo furto da bolsa de 

Daniella Perez. 

Paula Thomaz: Casada há sete meses com Guilherme, se tornou suspeita logo no 

dia seguinte do crime. Na época ela estava grávida de três meses. Ao ser levada de carro 

para a delegacia, teria confessado informalmente seu envolvimento no crime a dois 

policiais, mas ela nega até hoje essa confissão e jura inocência. Como álibi, afirma que 

passou oito horas passeando no Barra Shopping. Paula não conseguiu responder ao 

processo em liberdade e teve seu filho quando estava presa na carceragem da Polinter, em 

Niterói. Depois de passar dois anos com a mãe na prisão, Felipe, hoje, com três anos, vive 

com os avós maternos”(20/01/1997). 

 Podemos perceber que ao descrever Guilherme de Pádua e Paula Thomaz, após 

quatro anos de cobertura, O Globo  continuou dando ênfase aos aspectos melodramáticos 

que envolviam as duas figuras. O crime ainda era um grande mistério. Não havia dados 

novos. À descrição de Guilherme, através do personagem Bira, acrescentou-se a autoria do 

livro “A história que o Brasil desconhece”. Quanto à caracterização de Paula, o jornal 

destacou o juramento de inocência, a gravidez e o parto na prisão.   

Veremos mais adiante que o alvo do jornal era Guilherme, não Paula. Tanto é que 

ao descrever os dois personagens, O Globo foi mais ameno com a mulher do ator. Talvez 
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porque os jornalistas, inspirados pelo senso comum, acreditassem que a pena maior 

conferida a Paula era a gravidez, o parto na cadeia e a privação do convívio com o filho.  

 Não obstante todas as especulações e controvérsias reportadas no noticiário, 

Guilherme e Paula foram denunciados pelo Ministério Público no dia 09 de janeiro de 

1993. Para a surpresa de todos, Paula não foi denunciada como co-autora, mas como 

partícipe do crime. A princípio, isso significa que, para os promotores, Paula não teria 

praticado atos que implicassem na morte da atriz, mas apenas auxiliado Guilherme a 

praticá-los.  

Esse fato é de suma importância, pois demonstra a independência das instituições, 

Ministério Público e Imprensa, que embora envolvidos na mesma causa – acusar Guilherme 

e Paula -, operam de acordo com regras que lhes são próprias. Assim, independente da 

pressão da Imprensa em prol da participação efetiva de Paula no crime, o Ministério 

Público se manteve fiel à lei e a técnica jurídica. No decorrer do processo, porém, a 

participação de Paula restou comprovada e ela foi condenada pela co-autoria do assassinato 

da atriz. 

 

b) A tipificação/que  

 

O “que” é um dado simples de ser apurado pelos jornalistas, uma vez que é 

essencialmente empírico (Carey, 1987). Na cobertura do caso Daniella Perez, o “que” 

correspondeu justamente ao assassinato da atriz. Para os operadores do direito o “que” é um 

dado complicado: pressupõe o enquadramento do ato a uma conduta descrita em lei. 

No capítulo anterior, vimos que “Matar alguém”, consiste no tipo legal do 

homicídio – art.121, do Código Penal. Este tipo admite uma série de modalidades: simples, 

qualificado, privilegiado, entre outras. Há também outros tipos penais similares a ele e que 

por isso podem causar dúvida no momento da tipificação, como por exemplo, o latrocínio, 

a lesão corporal seguida de morte e o genocídio. 

A discussão dos operadores do direito em torno da correta classificação do 

assassinato da atriz Daniella Perez também esteve presente nas páginas de O Globo. Os 

jornalistas não apenas reportaram tal discussão, mas também fizeram parte dela. As 

principais controvérsias levantadas na cobertura foram estruturadas em torno das seguintes 
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questões: 1) a diferença entre crime passional e crime premeditado; 2) a classificação do 

assassinato como homicídio simples ou qualificado.   

 A reportagem de O Globo sobre o interrogatório de Guilherme de Pádua, no início 

da cobertura do caso, foi responsável pela primeira polêmica: Guilherme havia matado 

Daniella por violenta emoção ou ele era um assassino frio e dissimulado? Em outras 

palavras: o crime praticado por Guilherme era passional ou premeditado?   

“Ao confessar o assassinato da atriz Daniella Perez, o ator Guilherme de Pádua 

usou estratégia comum em crimes passionais: transformar a vítima em ré para diminuir a 

responsabilidade do criminoso. Num festival de contradições, ele contou que vinha sendo 

assediado há cerca de três meses pela atriz. Este teria sido o motivo do ato de Guilherme, 

que tentou esganar sua colega e depois a golpeou com 16 tesouradas” (...) 

Guilherme usou o carro do sogro, o Santana LM 1115, e, para despistar 

adulterou a placa com fita isolante, para o L parecer um O. Apesar do indício de 

premeditação, o delegado Mauro Magalhães descarta essa hipótese (...) 

Guilherme de Pádua foi preso às 6h no seu apartamento, em Cobacabana, e só 

confessou o crime às 12h:30m. Muito nervoso, ele disse que não suportava mais o assédio de 

Daniella, que, segundo afirmou, chegou a ameaça-lo de morte. Em determinado momento o 

ator pareceu estar delirando. Foi quando ele contou que Daniella teria ameaçado retalhar 

espiritualmente Paula numa sessão de magia. Ao lado dos advogados, ele chorou para as 

câmeras das emissoras de televisão.(Na delegacia ator tenta culpar vítima pelo crime – 

30/12/92). 

  Insatisfeitos com a versão de Guilherme, os jornalistas publicaram a versão da 

família da vítima, que, assim como O Globo, repudiava a hipótese de crime passional e 

defendia a premeditação.  

“O ator Raul Gazzola, marido de Daniella, não tem mais dúvida de que o 

assassinato da atriz foi premeditado e acusou a família de Paula, mulher de Guilherme de 

estar envolvida:   

  - Eles estão acobertando tudo porque estão envolvidos também. Não são  

psicopatas e sim assassinos a sangue-frio. E o crime foi premeditado” (01/01/93). 

A versão defendida pela família era mais condizente com as matérias publicadas no 

jornal acerca da personalidade e trajetória de vida de Guilherme, que relatavam a estória de 

um homem frio, capaz de fazer tudo para conseguir o que queria. Dessa forma, para 
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legitimar o seu discurso, O Globo desqualificou a versão do ator, criticando-o diretamente e 

reportando opiniões de outros grupos que faziam o mesmo.  

“Só o delegado Mauro Magalhães acreditou  na história contada pelo ator, que, na 

novela vivia o apaixonado e ciumento namorado de Yasmin, personagem de Daniella” 

(“Na delegacia ator tenta culpar vítima pelo crime” – 30/12/92). 

 

“A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim), Lígia Doutel 

de Andrade, pediu ontem o afastamento do delegado Mauro Magalhães , titular da 16ª DP 

(Barra da Tijuca) , das investigações sobre o assassinato da atriz Daniella Perez. Ela 

acusa o delegado  de não ter sido imparcial ao declarar, logo após o depoimento do ator  

Guilherme de Pádua , que acreditava na versão do assassino  da atriz, segundo o qual 

Daniella o assediava sexualmente. Para Mauro Magalhães, o crime foi motivado por uma  

suposta paixão de Daniella por Guilherme. O Cedim distribui nota ontem,  assinada  por 

entidades e mulheres militantes do movimento  feminista, na qual criticava a versão de 

Guilherme de Pádua para o crime. A nota diz o seguinte: “No dia 28 de dezembro uma 

jovem mulher, atriz, foi brutalmente assassinada com 18 tesouradas por um colega de 

trabalho . Seria mais um crime cometido numa grande cidade, se o assassino não 

apresentasse, desde o primeiro momento, a cínica, tradicional e inaceitável versão – para 

se livrar do rigor da lei – de que a vítima o assediava”.    

Para o Cedim, “esse é o argumento sempre usado quando a vítima é mulher. O 

assassino frio e covarde buscar transformar a vítima em ré, torná-la responsável pelas 18 

tesouradas que lhe tiraram a vida. Todos aqueles que lutam contra a violência não podem 

aceitar que Daniella Perez seja assassinada pela segunda vez. A nota termina com as 

signatárias declarando  repudiar  “que a memória e a família de Daniella sofram mais 

essa violência”.  O documento está assassinado pela presidente do Cedim e mais 38 

mulheres”(“Feministas criticam delegado do caso” – 30/12/92).    

   

“No estúdio, as pessoas também mostraram indignação contra a postura do 

Delegado Mauro Magalhães. Na opinião do ator João Vitti, o Nando da novela “De corpo 

e alma”, o delegado é mais machista que o personagem Bira  (feito por Guilherme)” 

(“Libertação deixa atores revoltados” – 31/12/92).  

 

 No capítulo anterior, esclarecemos que o crime passional, como o nome sugere, é 

aquele cometido por um agente perturbado, ainda que transitoriamente, por uma forte 
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paixão. Este estado configura uma atenuante da pena, e não uma excludente do crime, ou 

seja, não tem o condão de absolver, por si só, o agente, uma vez que juridicamente a paixão 

não é considerada uma enfermidade mental. Por outro lado, o crime premeditado é aquele 

que foi inteiramente planejado e calculado. Esse fator não é uma qualificadora do crime, 

mas pode agravar a pena. Os jornalistas não relataram tais diferenças. Eles não 

esclareceram o significado de diversos termos jurídicos incorporados ao discurso 

jornalístico, limitando-se a simplesmente reproduzi- los.  

A naturalização do discurso jurídico pode ser entendida como uma estratégia 

discursiva bastante cômoda e eficiente na construção da narrativa do caso. Ela poupou os 

jornalistas da tradução dos termos jurídicos e chamou atenção para os aspectos 

melodramáticos do crime.  Enfim, se os jornalistas traduzissem minuciosamente o discurso 

jurídico, eles estariam dando maior importância para a versão dos promotores, do defensor 

de Guilherme e dos advogados em detrimento da versão do próprio jornal. Essa é mais uma 

explicação para a presença secundária de dados do processo judicial na cobertura e 

construção do caso. 

Seja como for, de fato, a discussão sobre a passionalidade ou premeditação do crime 

esteve presente nos jornais ao longo de toda cobertura. Essa discussão foi amplamente 

reportada. Para afastar a tese da passionalidade, e assim a presença de atenuantes na pena 

de Guilherme, o Globo também apelou para fontes autorizadas, como, por exemplo, o 

psiquiatra Álvaro Acioli de Oliveira. Dessa forma, o jornal reforçava sua versão, sem violar 

as regras da objetividade jornalística (Ettema e Glasser, 1998). 

“Para o psiquiatra Álvaro Acioli de Oliveira, a defesa do ator Guilherme de Pádua 

não encontrará atenuantes psiquiátricos para explicar o crime cometido contra a atriz 

Daniella Perez. Professor da Universidade Federal Fluminense, ele não vê sinais 

anteriores de patologia em Guilherme de Pádua, que seriam facilmente detectados no 

próprio exercício de sua atividade artística. Dificuldade idêntica encontrarão os defensores 

de Paula de Almeida Thomaz, mulher do ator, caso ela seja processada:   

- As psicoses gravídicas são relacionadas ao final da gravidez e ao pós-parto e têm 

sempre uma linha depressiva, ligada ao feto. Mesmo admitindo a hipótese de ela já ser 

psicopata, a reação teria como objetos ou o pai da criança ou a gravidez, nunca uma 

pessoa fora de seu universo – afirmou o psiquiatra. 
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Accioli afirma que é muito frágil a versão de que Guilherme de Pádua teria 

assassinado a atriz porque ela o assediava: 

- Também não esqueçamos de que esse rapaz não saiu direto de um convento para 

interpretar esse papel na TV” (“Psiquiatra não vê atenuantes no caso” – (01/01/1993). 

Terminadas as investigações policias, outra discussão, ainda mais técnica, povoou 

as páginas do jornal: o crime seria o de homicídio duplamente qualificado ou de homicídio 

simples? Vimos que a principal conseqüência de classificar um homicídio como simples ou 

como qualificado é o aumento ou não da pena. No homicídio simples a pena é de seis a 

vinte anos, já no qualificado é de 12 a 30 anos. O Globo estava empenhado para que 

Guilherme fosse condenado ao máximo de pena e o mais rápido possível56. Por conta disso, 

criou-se uma grande expectativa em torno da elaboração da denúncia do réu. 

“O ator Guilherme de Pádua deverá ser denunciado pelo Ministério Público por 

homicídio duplamente qualificado, crime de competência do Tribunal do Júri. O assistente 

da acusação, Arthur Lavigne, porém, gostaria que o ator respondesse por latrocínio, e, 

assim, fosse julgado por um júri singular. Ele defende que o rito processual é mais rápido 

numa vara criminal, demonstrando preocupação em poupar a família de Daniella Perez. 

Para configurar, o latrocínio, o inquérito deve colher provas de que o ator roubou os US$ 

6 mil que estariam  na pochete que  Daniella trazia consigo (...). 

Se o inquérito não concluir que ocorreu latrocínio – não há até o momento, 

qualquer referência a roubo – Guilherme será julgado por um júri popular pelo homicídio 

duplamente qualificado, devido ao motivo e ao modo de execução do crime. Para Lavigne, 

ao misticismo que indica que Daniella foi morta  durante um ritual de magia negra juntam-

se outros fatores: 

- O ciúme da mulher de Guilherme, que o pressionava; a confusão feita pelo ator 

entre ficção e vida real; a violência do crime; a dissimulação do assassino, que consolou 

familiares da vítima; e a personalidade de Guilherme, deturpada pela avalanche de 

concessões de ordem moral que o ajudou a sair de um show gay para o horário nobre de 

novelas – afirmou (...) (“Júri popular deve julgar o caso” –03/01/1993).   

                                                 
56 Tanto é que uma vez ciente dos benefícios que o Código Penal concede aos réus primários, o jornal, 
juntamente com Glória Perez, iniciou uma campanha para que houvessem mudanças no referido Código. O 
que de fato ocorreu, no dia 06 de setembro de 1994, foi incluído entre o rol dos crimes hediondos, o 
homicídio qualificado.   
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 Lê-se nas entrelinhas da matéria que os jornalistas esperavam que o Ministério 

Público, assim como o assistente de acusação, levasse em consideração tudo o que foi 

reportado acerca da biografia de Guilherme no momento de elaboração da denúncia, peça 

que a partir de indícios de autoria e provas da materialidade do fato, narra a conduta 

considerada criminosa e a enquadra num tipo legal (Nucci, 2002).   

Os acusados foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio duplamente 

qualificado, por motivo fútil e por redução ou impossibilidade de defesa da vítima. O Globo 

relatou tal fato, da seguinte maneira: 

“O ator Guilherme de Pádua e sua mulher, Paula Thomaz, foram denunciados pela 

morte da atriz Daniella Perez na tarde de ontem. De acordo com a denúncia, Guilherme 

satisfazendo seus próprios caprichos e o de sua mulher – com quem mantinha relação 

conjugal obsessiva – desferiu vários golpes com instrumento perfuro-cortante contra a 

atriz. Para os promotores, Paula concorreu para a prática do crime ao prestar  “auxílio 

moral ao marido, encorajando-o com sua presença solidária”. O juiz do II Tribunal do 

Júri, Gilmar Augusto Teixeira, decide hoje se recebe ou não a denuncia e se decreta a 

prisão preventiva do casal. 

O casal foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, pela motivação 

torpe e pelo fato de a atriz ter sido imobilizada por uma “gravata”, dificultando sua 

defesa. Como o inquérito não apontou a participação efetiva de Paula no assassinato, os 

promotores do II Tribunal do Júri, Maurício Assayag e José Muinõs Piñero Filho, e Luiz 

Otávio de Freitas – designado para acompanhar as investigações policiais – decidiram 

denunciá-la como partícipe (artigo 29 do Código Penal). Para eles, o casal, se condenado, 

deverá estar sujeito a mesma pena, que pode variar de 12 a 30 anos de prisão. O grau de 

participação de Paula no assassinato, que terá de ser demonstrado no decorrer do 

processo, implicará condenação maior ou menor. O júri decidira se são culpados ou 

inocentes e o juiz determinará o tempo de prisão. 

A denúncia, de apenas duas folhas, foi lida pelo promotor Luiz Otávio de Freitas, 

ao lado dos dois promotores, às 17h:15m, no auditório da Procuradoria -Geral de Justiça. 

Ás 17h:30m, foi entregue apenas pelos dois promotores do II Tribunal do Júri, que atuarão 

no processo, ao juiz Gilmar Augusto Teixeira, no Fórum. A versão de que a atriz foi morta 

durante um ritual de magia negra foi afastada pelos promotores, que atribuem “ao 

exacerbado sentimento recíproco de posse” a motivação do crime. Além do pedido de 

prisão preventiva do casal, os promotores requereram a remessa dos laudos periciais à 
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Justiça e novas diligências” (“Guilherme e Paula são denunciados à Justiça” - 

09/01/1993).  

Nesse episódio, verifica-se que diferente do que era esperado pelo O Globo, a 

denúncia não levou em conta as características e crenças de Guilherme para justificar o 

ocorrido. Tal fato se deu porque, em regra, a denúncia só relata a conduta criminosa. Os 

dados pessoais do acusado são considerados apenas no final do processo, para fins de 

fixação de pena.  Na mesma página em que a referida matéria foi publicada há uma outra, 

reportando uma crítica aos promotores do caso. 

“O advogado Carlos Eduardo Machado disse à noite que os promotores do II 

Tribunal do Júri denunciaram Paula Thomaz porque não resistiram às pressões da opinião 

pública. Ele afirmou que a denúncia e o pedido de prisão preventiva de sua cliente não 

partiram de provas concretas do inquérito, mas de uma “criação mental” dos promotores 

Maurício Assayag e José Muinõs Piñeiro Filho (...) (Advogado critica promotores do caso 

– 09/01/1993). 

 É pertinente ressaltar que embora a referida matéria contenha uma crítica aos 

promotores do caso, ela não tem um efeito negativo. Pelo contrário, ela exalta a Imprensa 

de duas maneiras. Primeiro, insinuando que a cobertura do jornal é imparcial, uma vez que 

concede espaço para expressão da defesa dos acusados. Segundo, reforçando a autoridade 

cultural dos jornalistas, ao relatar nas entrelinhas que O Globo é capaz de mobilizar a 

opinião pública, de forma a interferir em outras instituições. 

 Após a divulgação da denúncia, os jornalistas ficaram ansiosos para descobrir qual 

seria a tese defensiva adotada por Paulo Ramalho, defensor público de Guilherme de 

Pádua.  No entanto, quando a peça de defesa tornou-se pública, os jornalistas ficaram 

desapontados. 

“Na defesa preliminar de apenas nove linhas entregue ontem no II Tribunal do 

Júri, o defensor público Paulo Ramalho alega a inocência de seu cliente, Guilherme de 

Pádua, afirmando ser total e absolutamente improcedente a acusação contr a o ator, réu 

confesso do assassinato da atriz Daniella Perez. O defensor que usou um artigo da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem no documento, diz que todos são inocentes 

até que se prove o contrário e a sentença condenatória transite em julgado. Para ele, a 

palavra de uma pessoa, no caso a confissão de Guilherme, não se sobrepõe a isso” 

(“Defensor alega que Guilherme é inocente”, 26/01/1993). 
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 Não haveria expectativa, tão pouco decepção, se os jornalistas fossem mais 

familiarizados com a lei e o processo penal. A apresentação da defesa preliminar não é 

obrigatória. Sua finalidade não é expor uma linha defensiva, é arrolar testemunhas e 

requerer a realização de diligências, como por exemplo, perícias, laudos, busca e apreensão 

etc.  Assim, para extrair dados a respeito da linha de defesa que seria adotada por 

Guilherme, O Globo  realizou um corpo a corpo com Ramalho, cujo título era “Homicídio 

simples me satisfaz”. 

“Embora não antecipe a linha de defesa que adotara, o defensor Paulo Ramalho 

não esconde dois fatos: não deixará que o caso seja julgado antes do próximo ano e 

aceitará, sem recorrer, que o juiz do II Tribunal do Júri pronuncie Guilherme de Pádua 

por homicídio simples.  

O Globo: O senhor considera Guilherme de Pádua inocente, conforme se conclui 

nas alegações de sua defesa prévia?   

Ramalho: As alegações preliminares não têm compromisso com a fixação da tese 

defensiva. São oportunidades de se arrolar testemunhas e pedir diligências. Não existe 

advogado experiente que diga nas alegações preliminares qual será sua tese de defesa. Se 

o juiz do II Tribunal do Júri pronunciar Guilherme apenas por homicídio simples, e não 

por homicídio qualificado, eu me darei por satisfeito e não recorrerei da decisão. 

Compreendo a ansiedade da opinião pública, mas ela não pode querer saber o que penso. 

Aí, trata-se de um estupro da minha intimidade. Caberá ao povo e somente a ele julgar 

Guilherme. 

                       O Globo: O senhor acredita que o povo vá inocenta -lo?  

          Ramalho: A defesa é um exercício de técnica, não de fé. Exercerei a técnica que 

aprendi ao longo dos anos e caberá ao júri decidir se ele é culpado ou não.  

O Globo: O senhor pretende incriminar Paula Thomaz para defender Guilherme?  

Ramalho: Quem incrimina os outros é a promotoria. É uma tarefa que não cabe ao 

defensor. 

O Globo: Por que o senhor não acredita que o processo vá a julgamento antes do 

ano que vem?  

Ramalho: Não há registro de um julgamento tão rápido como parece desejar a 

opinião pública. Trâmites burocráticos e possíveis manobras dos advogados envolvidos no 

processo impedem essa velocidade, a menos que a lei seja violada” (27/01/1993).  
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 Não obstante toda a polêmica em torno do “que” jurídico, a classificação dada pela 

promotoria foi a que prevaleceu. No dia 26 de janeiro de 1997, depois de três dias de 

julgamento, Guilherme foi condenado por homicídio duplamente qualificado – motivo 

torpe e impossibilidade de defesa da vítima. 

 
 
c) O momento/quando: 
 
 

Em regra, o “quando” seja no jornalismo, seja no direito não apresenta maiores 

dificuldades para ser esclarecido, pois se trata de um dado objetivo, puramente factual. 

Porém em se tratando da narrativa de um fato criminoso, o quando se torna bastante 

complexo: a ordem cronológica torna-se responsável pela inteligibilidade da estória. Nesse 

sentido, o “quando” ordenou e atribuiu sentido à seqüência de fatos que compôs a narrativa 

do assassinato da atriz Daniella Perez. 

 Não há duvidas de que o assassinato ocorreu no dia 28 de dezembro de 1992. No 

entanto, há inúmeras controversas acerca da ordem cronológica dos fatos, uma vez que as 

versões de Guilherme e de Paula eram diferentes.  

 De acordo com o relato de Guilherme, ele havia saído da Produtora Tycoon, na 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde gravava as cenas de “De Corpo e Alma” por volta das 

22h e fora ao Barra Shopping buscar Paula, sua esposa. Este seria o seu álibi. Esse termo, 

em direito, corresponde à alegação feita pelo acusado, como meio de provar a sua 

inocência, de que estava em local diverso de onde ocorreu o delito, razão pela qual não 

poderia tê-lo cometido (Nucci, 2002).  

“Guilherme foi preso em casa às 6h e em seu primeiro interrogatório negou seu 

envolvimento. Como álibi, disse ter saído da produtora Tycoon, na Barra, onde gravara 

cenas da novela, por voltas das 22hs direto para o Barra Shopping, para buscar a mulher. 

A afirmação fora derrubada pelos computadores do shopping, que não registraram a 

passagem” (“Ator confessa ter assassinado Daniella Perez – 30/12/1992).   

Ao narrar o ocorrido, ilustrando-o em três quadrinhos numerados, o Globo o fez da 

seguinte maneira: 

“1.Pouco depois das 21h, Daniella deixa o estúdio Tycoon, na Barra da Tijuca, 

onde é gravada a novela “De corpo e Alma”  
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2. Os carros de Daniella e Guilherme chamam a atenção de um morador, que 

manda o  caseiro anotar as placas e avisa a polícia 

3. Guilherme desfere 16 golpes de tesoura em Daniella: 12 são desfechados no 

tórax e quatro no pescoço. Os demais só rasgam sua roupa” (30/12/1992). 

Observa-se que o jornal não ordenou os fatos de acordo com o relato de Guilherme. 

Registrou, porém, o horário de saída de Daniella, o que, já sugere, de início, que a atriz 

sofreu uma emboscada. 

Ao tomar conhecimento da participação de Paula, a estória já foi ordenada de outra 

maneira. Ressalta-se que o jornal também fez uso dos quadrinhos para narrar o ocorrido. 

“Às 19h:30m, Guilherme deixa o estúdio Tycoon e vai buscar a mulher no Barra 

Shopping. Volta às 22h:30m, já com Paula deitada entre o banco da frente e o banco de 

trás. Conversa com Daniella e dois saem ( 1º quadro); 

Já na rua Candido Portinari, na Barra da Tijuca, Daniella passa para o Santana 

de Guilherme e os dois iniciam uma violenta discussão que continua ao lado de fora do 

carro. Paula assiste a tudo de dentro do carro.  

A discussão continua até que Danie lla xinga Paula. A mulher de Guilherme sai do 

carro e ataca Daniella com uma chave de fenda. A atriz tenta reagir e é esganada pelo 

ator, que depois a mata com tesouradas.  

Daniella já está morta. Guilherme e a mulher Paula permanecem no local do crime 

por 20 minutos. Eles ficam sentados no Escort de Daniella e são vistos por um morador 

que anota as placas e avisa a polícia” (31/12/1992).  

A medida que os jornalistas tiveram acesso as testemunhas do crime e aos exames 

periciais o “quando” foi se tornando cada vez menos exato. 

“Jamilton Ribeiro Lima, de 23 anos, caseiro do procurador de Justiça Fernandos 

Fernady Fernandes, é a principal testemunha que a polícia tem para incriminar o ator 

Guilherme de Pádua no assassinato da atriz Daniella Perez. Ele e o advogado Hugo da 

Silveira França, genro do procurador, viram o carro do criminoso por volta das 21h na 

Rua Candido Portinari, na Barra da Tijuca, próximo ao local onde o corpo de Daniella foi 

encontrado”(Caseiro e Advogado viram ator em automóvel – 30/12/1992) 

A versão da testemunha confirma o horário relatado por Guilherme, mas choca-se 

com o relatado por Paula. Por outro lado, os peritos concluíram que a morte de Daniella 

ocorreu por volta das 21:30h, tal conclusão levantou uma série de dúvidas: 
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“Outro ponto polêmico do relato de Guilherme foi o destino dado a tesoura usada 

para matar Daniella. O ator disse que a jogou no mar. O delegado acreditou, mas não 

conseguiu explicar a velocidade do crime. Segundo o depoimento, Guilherme e Daniella 

saíram do estúdio Tycoon, na Avenida Alvorada, às 21h:10m. De acordo com os legistas, a 

atriz morreu por volta das 21h:30m, próximo ao Recreio dos Bandeirantes. Quinze minutos 

depois, o ator apanhou sua mulher, Paula, no estacionamento do Barra Shopping – isso 

depois  de ter passado pela praia para atirar a tesoura no mar ( “Na delegacia ator tenta 

culpar vítima” – 30/12/1992)”.  

 Por fim, O Globo  ordenou os fatos sem atribuir horários para os acontecimentos. 

Apelando para os quadrinhos, o jornal narrou as versões de Guilherme, Paula e a da 

promotoria, que correspondia à versão dos jornalistas, das seguintes maneiras: 

A versão de Guilherme: “Gravata: Guilherme deve dizer no Tribunal que Daniella 

foi ao local por livre e espontânea vontade. Eles discutem porque Paula tinha ciúmes de 

Daniella. Para proteger a mulher (que estava grávida) ele dá uma gravata em Daniella. 

Placa falsa: A atriz cai desmaiada. Guilherme então volta a seu carro, uma 

Santana. Temendo que alguém passasse pelo local, resolve adulterar a placa do carro, com 

uma fita adesiva preta. 

Golpes: Ao voltar, Guilherme vê Paula debruçada  sobre Daniella, desferindo 

golpes contra o peito da atriz. Em seguida, Guilherme de Pádua e Paula Thomaz fogem do 

local no Santana. 

A versão de Paula. No shopping: Paula nega que tenha estado no local do crime. 

Diz que, naquela tarde, passou oito horas no Barrashopping. De noite, Guilherme foi pegá-

la. Segundo Paula,  Guilherme nada falou sobre o que ocorrera.  

A versão da Promotoria. À espera: Guilherme e Paula (escondida sob um lençol, 

no banco de trás do Santana do casal) esperam Daniella sair do estacionamento do estúdio 

da Tycoon, na Barra. Eles a seguem.  

Soco: Poucos metros à frente, Guilherme fecha o Escort da atriz. Ela desce e os 

dois começam a discutir. Guilherme dá um soco no rosto de Daniella , que desmaia. A cena 

é vista por dois frentistas de um posto de gasolina. 

Testemunha: Desacordada. Daniella é levada de carro até um matagal, onde é 

morta.  Um advogado passa de carro e anota as placas dos veículos (dias depois, 

reconhecerá Paula como a mulher que estava na cena do crime). 
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Sangue: Guilherme e Paula fogem do local, com a pochete de Daniella, simulando 

um assalto. Antes de chegar em casa, param num posto de gasolina para lavar o banco 

traseiro do Santana, sujo de sangue” (22/01/1997).   

 

d) O local /onde: 
 

   No caso Daniella Perez também houve controvérsias acerca do local de execução 

do crime. Árduos defensores da tese de premeditação, os jornalistas e a acusação não 

conseguiam explicar a razão pela qual Daniella se dirigiu espontaneamente ao local do 

crime. Assim, primeiramente, sem maiores detalhes, foi divulgado que a atriz teria sido 

morta em um matagal na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. 

“O corpo da atriz foi encontrado em um matagal perto do condomínio Rio-Mar por 

policiais militares que foram ao local do crime para examinar um carro abandonado – o 

Escort de Daniella. No carro encontraram uma nota fiscal com o nome de Gazzola, que foi 

levado ao local. Acompanhado pelos policiais, o ator identificou o corpo da 

mulher”(30/12/92).  

À medida que as investigações policiais avançavam e que as especulações a respeito 

da passionalidade do crime ganhavam espaço no noticiário,- que passou a divulgar que uma 

das principais teses da defesa seria o fato da atriz ter ido, por vontade própria ao local do 

crime -, o Globo, mesmo sem querer, estava  reforçando a versão de Guilherme sobre o 

assassinato.   Conseqüentemente, tal dado passou a contrariar a versão da acusação e dos 

jornalistas que, como vimos, defendiam a tese da premeditação. 

Assim, para legitimar sua versão sobre o crime, considerado um ato friamente 

calculado, e afastar um dado que podia reforçar a versão oposta, o Globo relatou na matéria 

“Atriz talvez não tenha morrido no matagal” a tese de Arthur Lavigne, assistente de 

acusação, que colocava em dúvida o local em que o assassinato foi cometido. 

“A atriz Daniella Perez pode ter morrido em local diferente do que se imagina.  A 

polícia começa a analisar a possibilidade de Guilherme de Pádua e sua mulher, Paula de 

Almeida Thomaz, terem cometido o crime entre o estúdio Tycoon e a Rua Candido 

Portinari, onde o corpo foi achado por dois policiais militares, por volta de meia- noite de 

terça-feira passada. Essa hipótese é reforçada por um “depoimento informal”, levado ao 

delegado Mauro Magalhães pelo assistente de acusação, Arthur Lavigne. De acordo com 

esse relato, Paula dirigia o Santana e Guilherme guiava o Escort da atriz assassinada. 



 

 

141 

141 

Essa testemunha, que policiais e advogados mantiveram em sigilo, não identificou 

a mulher avistada como Daniella  - um rosto nacionalmente conhecido, pela celebridade 

natural de um personagem de destaque na novela das oito.  O depoimento leva à dedução 

de que Paula era a mulher que conversava com Guilherme de Pádua. Mais: os horários 

conhecidos até agora, pelo depoimento do ator, podem ser falsos. A radiopatrulha da PM 

encontrou o corpo da atriz assassinada apenas à meia-noite, 15 minutos depois de ter sido 

avisada do Escort XR-3 abandonado na Rua Cândido Portinari. 

Um amigo da família de Daniella Perez que teve acesso aos depoimentos contou 

que a atriz tornou-se confidente de Guilherme de Pádua. Ele revelava a ela, em vários 

relatos, suas incertezas profissionais e a obsessão doentia em chegar ao estrelado, entre 

outros fantasmas. 

-Apesar disso, é obvio que ela não decidiu ir àquele local conversar com 

Guilherme. Não faria nenhum sentido –frisou o advogado” (01/01/1993). 

 Dessa forma, para legitimar sua autoridade no caso, os jornalistas publicaram uma 

matéria totalmente evasiva, cuja própria chamada denota dúvida (Atriz talvez não tenha 

morrido no matagal), e cujas fontes, a pretexto de um sigilo injustificado, não tiveram seus 

nomes revelados. 

 Uma vez que o assassinato da atriz era um grande mistério, qualquer tese, mesmo 

que pouco provável, que legitimasse e reforçasse a versão dos jornalistas era bem vinda às 

páginas do Globo. Nesta direção, o jornal conferiu crédito a opinião do delegado Mauro 

Magalhães, alvo de inúmeras críticas por ter acreditado na versão de Guilherme,  

publicando a matéria “Delegado fala em ponto de encontro”, em que Magalhães levanta 

uma hipótese para justificar a ida de Daniella ao local do crime. 

 “A dois dias de enviar o inquérito à Justiça, o delegado Mauro Magalhães revelou 

o que pode ser motivo para Daniella Perez e Guilherme de Pádua terem ido ao local onde 

a atriz foi assassinada. Existe um bar chamado Country Pub- um lugar discreto, de 

iluminação avermelhada- a cerca de 350 metros do terreno baldio, que seria freqüentado 

por artistas.  

- Se ali era ponto de encontro, nada impede que os dois tenham combinado de ir 

até lá. Um pouco antes, Guilherme matou Daniella – sustentou Magalhães” ( 06/01/1993). 

 

 

 



 

 

142 

142 

e) As provas/como 

 

Seja no direito, seja no jornalismo, o “como” requer o detalhamento de uma 

seqüência real de atos, atores e eventos, que levam a uma determinada conclusão. Enfim, o 

“como” coloca o investigador, seja ele quem for, em contato com as superfícies da ação 

humana, com o conjunto real das circunstâncias contingente (Carey, 1987). Nesse sentido, 

não se trata apenas do modo de execução do crime, mas abrange todas as espécies de dados 

que comprovam o fato narrado. Corresponde, portanto, às provas produzidas no processo.  

Trata-se de um dado muito importante para a construção da verdade jurídica, uma 

vez que o direito busca a verdade absoluta. Para o jornalismo, no entanto, é, na maior parte 

das vezes, um dado secundário. O jornalismo não está preocupado com a verdade absoluta 

dos fatos, mas com a construção de uma narrativa coerente.  Segundo Carey, o como, para 

o jornalismo, é de menor importância do que o “que” e o “quem” e pode ser relegado, sem 

problemas, às sentenças e parágrafos subseqüentes da matéria ou até suprimido.  

 Na cobertura do assassinato da atriz Daniella Perez, porém, o “como” foi bastante 

explorado. A Imprensa acompanhou, atenta, a realização de todas as provas. O Ministério 

Público permitiu que Glória Perez, e assim, O Globo, ajudassem-no a desvendar o 

assassinato. Dessa forma, diante da complexidade do caso e da longa cobertura que ele 

recebeu, nossa análise se desenvolverá a partir das matérias que tinham por objeto a arma, 

os laudos periciais, os testemunhos do crime e os depoimentos dos acusados. 

 

e.1) A arma do crime  

 

 Dado que responde imediatamente ao “como”, sem, no entanto, exaurir as 

discussões acerca da prova de autoria e a materialidade do crime, a arma do crime é um dos 

maiores mistérios do assassinato da atriz Daniella Perez. Seria uma tesoura, um punhal, 

uma faca, uma chave de fenda? Ou Daniella foi morta por uma “gravata” dada por 

Guilherme? Tais possibilidades despertaram muitas dúvidas nos jornalistas e nos 

operadores de direito. 
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 A primeira hipótese levada em consideração pela Polícia e pela Imprensa foi a de 

que a arma do crime era uma tesoura. Essa hipótese surgiu lo go no início da cobertura 

quando O Globo reportou o depoimento policial de Guilherme. 

“Em seu depoimento de quatro horas, que terminou às 19h: 30m, Guilherme 

acusou Daniella não só de assediá-lo o tempo todo, mas também de ter sido quem pegou a 

tesoura para atacá-lo.  

- Ela estava transtornada e eu abri o porta -luvas do carro para apanhar um lenço 

de papel. Foi quando ela viu a tesoura e me atacou. Acabei me atracando com ela –disse 

Guilherme, que, no entanto, não se recordava como golpeou a atriz.” (“Polícia vai 

investigar se houve cúmplice – 30/12/04). 

 O uso da tesoura como arma é um forte indício da passionalidade do crime, pois 

aquele que tem a intenção de matar o faz com um revólver, um punhal, uma faca, não com 

uma tesoura.  Ao noticiar que o exame de corpo delito de Guilherme indicou sinais de luta 

corporal, O Globo terminou por reforçar a versão do acusado, qual seja, a de que o crime 

foi cometido sob violenta emoção.  

“Às 7h:15m, chegava à 16ª DP, onde foi submetido o exame de corpo delito. Seu 

braço direito apresentava escoriações semelhantes a arranhões. No antebraço esquerdo 

havia outras lesões, que segundo a polícia não teriam mais de 12 horas”. 

 Ao descobrirem a participação de Paula no assassinato, jornalistas e policiais se 

depararam como uma nova possibilidade quanto à arma do crime: os acusados também 

teriam usado uma chave de fenda.                   

“Em depoimento extra-oficial na noite de anteontem, em seu apartamento, 

na presença de três policiais da 16ª DP, Paula confessou ter atingido Daniella com 

dois golpes de chave de fenda, antes do marido estrangulá-la e matá-la a 

tesouradas” (Mulher do ator ajudou a matar Daniella – 31/12/1992). 

 De acordo com a versão de Paula divulgada pelo o Globo, a chave de fenda não 

perfurava a atriz, razão pela qual o casal optou pelo uso da tesoura. Os dois instrumentos 

estavam no porta-malas do carro.  

 Embora com grande valor de notícia, uma vez que cometer um crime com uma 

chave de fenda e uma tesoura não é algo comum, o uso de tais instrumentos reforçava  a tese 

de defesa do ator. Em contrapartida, afastava a hipótese de premeditação e contrariava o 

perfil que o jornal havia traçado para Guilherme: um homem com problemas psicológicos, 
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frio e calculista. Dessa forma, para reforçar a estória de que o assassinado foi inteiramente 

planejado por Guilherme o Globo passou a defender a hipótese de que a arma do crime era 

um punhal. 

“O diretor do Departamento Geral de Polícia Técnica e Científica , o médico 

legista Talvane de Moraes, disse ontem  não acreditar na possibilidade de que a tesoura 

encontrada no apartamento do ator Guilherme de Pádua, em Copacabana, ter sido usada 

no assassinato da atriz Daniella Perez. Para Talvane, a arma que matou Daniella Perez foi 

mesmo um punhal.  

- Os ferimentos estão muito bem definidos e a incisão muito bem feita, o que 

caracteriza golpes de punhal, que é um instrumento perfuro cortante, enquanto a tesoura 

tem mais características de instrumento perfuro contundente” (“Perito insiste:a arma do 

crime foi punhal” – 03/01/2004).  

 Ao divulgar o laudo da perícia realizado pelo Instituto de Criminalística Carlos 

Eboli, O Globo foi incisivo em afirmar que o crime foi premeditado já que, de acordo com 

os peritos, Guilherme havia arrastado Daniella por cerca de 3,5 metros, antes de matá-la. 

No entanto, a dúvida a respeito do instrumento do crime não foi esclarecida, e, dessa forma, 

o jornal passou a admitir a utilização de dois instrumentos para o cometimento do ato: 

punhal ou tesoura. O uso da chave de fenda foi descartado, tendo em vista a conclusão do 

laudo. 

“A atriz Daniella Perez estava inconsciente quando foi assassinada por 12 golpes  

de tesoura ou punhal, na noite de 28 de dezembro. Antes ela fora arrastada por 3,5 metros, 

de seu carro até o local onde o corpo foi encontrado pela Polícia. O laudo do Instituto 

Criminalista Carlos Éboli (ICE) é definitivo – Daniella não reagiu aos golpes desferidos  

quando ela estava deitada no terreno baldio da Rua Candido Portinari, na Barra. Ela 

estava desacordada provavelmente devido ao golpe que sofreu, ao ser imobilizada próxima 

de seu carro. A prova é a chave do Escort, encontrada próxima ao meio-fio, ao lado do 

local onde o carro foi estacionado.  

O laudo não descarta a possibilidade de uma tesoura ter sido a arma do crime. De 

acordo com o médico legista Talvane de Moraes, o instrumento usado para matar a atriz 

pode ter sido um punhal ou uma tesoura com as bordas finas, que produziriam as 

perfurações iguais as encontradas no corpo de Daniella. As marcas na calça e no lado de 

fora dos tênis da atriz são os subsídios que levaram os peritos à constatação de que ela 

fora arrastada até o terreno baldio. Além disso, as conclusões mostram que o ator 
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Guilherme de Pádua –assassino confesso de sua colega – premeditou o crime. A placa LM 

1115, do Santana de seu sogro, foi adulterada antes do assassinato”. 

 

O tom conclusivo de O Globo ao referir-se sobre a premeditação do crime, abafou 

as discussões acerca da arma. O uso de uma tesoura ou um punhal passou a ser indiferente 

para a acusação e para os jornalistas. O que, de fato, importava era a condenação de Paula e 

Guilherme pelo assassinato no máximo de pena possível. Dessa forma, ao reportarem o 

resultado do julgamento de Guilherme O Globo o fez da seguinte maneira: 

“Por cinco votos a dois, o ator Guilherme de Pádua foi declarado na manhã de 

ontem culpado do assassinato da atriz Daniella Perez, morta com 18 golpes de faca  ou 

tesoura, a 28 de dezembro de 1992. Guilherme foi em seguida condenado pelo juiz José 

Geraldo Antônio, do I Tribunal do Júri, a 19 anos de prisão.” (Júri decide: Guilherme é 

assassino”, 26/01/1997). 

 

e.2) Laudos periciais 

 

Considerada pelos operadores do direito o principal meio de prova da materialidade 

dos crimes que deixam vestígios, a perícia consiste num exame de algo ou alguém realizado 

por técnicos e especialistas em determinados assuntos (Nucci, 2002). Não obstante a 

importância jurídica, a autoridade e a confiabilidade dos peritos como fontes, ao reportarem 

os resultados das perícias realizadas no processo de Guilherme, os jornalistas somente 

dispensaram atenção para os laudos que estavam de acordo com a versão de O Globo  sobre 

o crime. Em outras palavras: somente tiveram destaque na cobertura do caso Daniella Perez 

os laudos que reforçavam a narrativa moralizante do assassinato, bem como os que 

atestavam a tese de premeditação.  

Nessa direção, O Globo fez questão de divulgar o resultado da perícia elaborada 

pelos peritos do Instituto Médico Legal, no qual deixava claro que a atriz não havia 

mantido relações sexuais com Guilherme antes de ser assassinada. No contexto de uma 

narrativa moralizante, esse dado tem um significado muito importante, pois atesta, nas 

entrelinhas, que Daniella não mantinha um romance com Guilherme de Pádua. 

Os peritos do Instituto Médico Legal (IML) descartam a po ssibilidade de Daniella 

Perez ter tido relações sexuais antes de ser assassinada. Sua morte foi conseqüência de 16 
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perfurações, sendo quatro na traquéia e 12 na região mamária (oito perfuraram o coração  

e quatro, o pulmão esquerdo). A atriz teve hemorragia interna. A quantidade de sangue 

infiltrado nos órgãos mostra que ela sofreu todas as perfurações em vida, de um 

instrumento semelhante a um punhal ou tesoura (...) (30/12/1992). 

 Para manter a linha interpretativa de que o crime havia sido premeditado,, O Globo 

não deu ênfase as perícias que contrariavam seu argumento, como, por exemplo, a que 

concluiu pela ausência de sangue no carro de Guilherme de Pádua. Por outro lado, o jornal 

concedeu maior destaque para a que constatou a adulteração da placa do automóvel, 

considerada, pelos jornalistas, uma importante prova da premeditação do crime.    

“Sangue – Os peritos encontraram sinais de sangue  no piso do lado direito 

dianteiro do Santana usado por Guilherme de Pádua. Apesar de o local ter sido lavado, 

ainda ficaram marcas  minúsculas que, para o diretor do ICE, Mauro Ricart, mostra que a 

arma pode ter sido levada pelo ator. No depoimento, Guilherme disse que atirou a arma – 

uma tesoura, segundo ele – no mar (06/01/1993). 

 

“Placas adulteradas – As placas do Santana apresentavam sinais de um produto 

colante – “característicos dos utilizados em fita isolante”, afere o laudo – perto da letra L. 

As marcas tem exatamente a mesma largura da letra original da placa. Guilherme de 

Pádua teria, de acordo com a apuração dos técnicos do ICE, alterado a placa, tentando 

fazer um L parecer um O. Este é o maior argumento para provar que o assassinato de 

Daniella Perez foi premeditado pelo ator (06/01/1996). 

É importante observar a diferença do discurso jornalístico ao relatar o “sangue” e as 

“placas adulteradas”. No primeiro, diferente do segundo, o jornal é evasivo: fala-se mais da 

arma do crime do que da presença efetiva de sangue no carro.  De acordo com o relato de O 

Globo, havia apenas marcas minúsculas de sangue no carro de Guilherme. Esse fato 

contraria o argumento de que a atriz teria sido transportada no carro do ator, pois se isso 

houvesse acontecido haveria uma quantidade maior de sangue no banco.   

A constatação dos peritos de que Daniella havia sido morta deitada também foi alvo 

de notícias. De acordo com O Globo, tal dado também reforçava a tese da premeditação do 

crime.  É provável que esta conclusão não seja dos peritos, mas dos jornalistas. Ao noticiar 

esse fato o Globo não usou o discurso direto.   

“Os peritos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística Carlos 

Éboli concluíram que a atriz Daniella Perez levou 12 golpes de punhal no peito e que ela 
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foi morta deitada, no local onde o seu corpo foi encontrado, na Barra da Tijuca, o que 

reforça a tese de premeditação do crime. (...) 

Raphael Pardellas informou que os peritos do IML constataram também que os 

golpes de punhal foram dados perpendicularmente ao corpo, o que indica que Daniella 

estava deitada no momento do crime. Segundo o diretor do IML, se a atriz estivesse 

sentada, dificilmente o instrumento perfuraria o corpo de forma perpendicular. A atriz não 

apresentou reação a defesa, segundo os peritos, o que poderia indicar que ela estava 

desmaiada no momento em que foi assassinada”( 05/01/1993).  

 Segue-se ainda que um dia após a publicação dessa matéria, os resultados da perícia 

realizada pelo Instituto Carlos Éboli foram divulgados oficialmente, nos quais ficou 

constatado que Daniella não havia sido morta inconsciente. Ao noticiar o fato, o Globo 

atribuiu ser da acusação, e não sua, a alegação de que Daniella havia sido levada 

desacordada para o local do crime.  

“Consciência - O laudo demoliu uma das estratégias da acusação, a que 

considerava a hipótese de Daniella ter sido levada desacordada para o local onde foi 

morta. A chave do Escorte encontrada no chão, próximo ao meio -fio da Rua Cândido 

Portinari, é um sinal, para os peritos, de que houve luta antes de a atriz cair, desfalecida. 

Assim, Daniella foi dirigindo seu carro até lá (06.05.1993)”. 

Ao contrário do que era esperado, os resultados dos laudos periciais não foram 

capazes de esclarecer todas as dúvidas que rondavam o assassinato. Os jornalistas, policiais 

e operadores do direito continuavam sem saber, por exemplo, como Daniella chegou ao 

local do crime, se ela e Guilherme tinham algum tipo de relacionamento, qual a arma do 

crime, se Paula havia ou não participado do ocorrido. Dessa forma, eles procuraram 

encontrar tais respostas nos relatos das testemunhas do caso.    

  

e.3) As testemunhas: 

 

 Ao analisarmos o discurso jurídico vimos que o valor da prova testemunhal é objeto 

de inúmeras controvérsias, razão pela qual este discurso tende a privilegiar as provas 

escritas em detrimento das testemunhais (Nucci, 2002).  Essa é mais uma diferença entre os 

discursos jurídico e jornalístico, já que para este último o relato das fontes é essencial 

(Gans, 1979).  A partir dessas considerações, analisaremos, nesta parte, o modo como as 
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testemunhas foram incorporadas à narrativa do caso e a credibilidade que lhes foi atribuída 

em contraste com o ocorrido no processo e julgamento de Guilherme de Pádua.  

Como se trata de uma cobertura farta e longa, separamos as matérias que tinham a 

prova testemunhal como objeto em dois grupos: o primeiro dá conta das testemunhas 

citadas pelo O Globo na fase do inquérito policial, o segundo das testemunhas do processo 

judicial dos acusados. Em ambos os grupos, nota-se a presença de diversos depoimentos 

que atestavam o caráter dos acusados. Grande parte desses depoimentos é de pessoas que 

não foram testemunhas no inquérito, nem no processo. São, portanto, “testemunhas” da 

narrativa jornalística do caso Daniella Perez.  

 No que se refere aos depoimentos tomados pela polícia, é importante destacar, em 

primeiro lugar, que, somente foram reportados os depoimentos das testemunhas que 

apontavam para a culpabilidade de Guilherme. Não constam nas páginas de O Globo 

depoimentos a favor da inocência do acusado.  Dessa forma, o jornal destacou os relatos 

das seguintes testemunhas que constaram no inquérito policial: o caseiro Jamilton Ribeiro 

Lima e o advogado Hugo da Silveira, que anotaram a placa dos veículos de Guilherme e 

Daniella no local do crime, os três policiais que ouviram a confissão extra-oficial de Paula 

Thomaz e os atores  Maurício Mattar e Fábio Assunção, que traçaram o perfil psicológico 

do ator.   

“Jamilton Ribeiro Lima, de 23 anos, caseiro do procurador de Justiça Fernando 

Fernady Fernandes é a principal testemunha que a polícia tem para incriminar o ator 

Guilherme de Pádua no assassinato da atriz Daniella Perez. Ele e o advogado Hugo da 

Silveira França, genro do procurador, viram o carro do criminoso por volta das 21h na 

Rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, próximo ao local onde o corpo de Daniella foi 

encontrado”. (30/12/1992).  

Pelo que a cobertura do caso indica, o caseiro Jamilton Ribeiro Lima somente 

prestou depoimento na esfera policial. Iniciado o processo, Jamilton não foi mais citado 

como testemunha do caso. Talvez a versão de Jamilton tenha perdido credib ilidade porque 

contradizia a versão do advogado Hugo da Silveira e reforçava a versão da defesa de 

Guilherme, uma vez que o caseiro afirmou ter visto duas pessoas no Escort de Daniella e 

não no Santana de Guilherme. Ademais, entre um caseiro e um advogado, de acordo com 

os critérios jornalísticos de seleção das fontes (Gans, 1979), o advogado, em tese, tem 

maior credibilidade.   
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 “Importante testemunha com a qual a polícia conta no inquérito que apura a 

morte da atriz Daniella Perez, o advogado aposentado Hugo da Silveira confirmou ontem 

ao GLOBO, em entrevista exclusiva dada por telefone, ter visto no local do crime, na 

Barra, uma mulher cuja descrição coincide com a de Paula de Almeida Thomaz. Segundo 

Hugo, que está na Bahia, a mulher que ele viu tinha rosto redondo e cabelos lisos e 

compridos.  

Hugo acabou contradizendo o depoimento do caseiro Jamilton Ribeiro Lima. 

Segundo o advogado aposentado, o casal se encontrava no Santana pertencente ao pai de 

Paula. Ao depor anteontem na 16ª DP (Barra da Tijuca), Jamilton disse ter visto as duas 

pessoas no Escort de Daniella, que estava parado à frente do Santana (03/01/1993)”. 

Em segundo lugar, deve-se ressaltar que O Globo tomou conhecimento da 

existência de algumas testemunhas, e de seus respectivos depoimentos, antes mesmo da 

polícia, como por exemplo, do caseiro Janilton Ribeiro Lima e do advogado Hugo da 

Silveira. Reivindicando o papel de cão de guarda da sociedade (Waisbord, 1995) e da 

memória de Daniella Perez, o jornal se autocredenciou como uma autoridade investigativa 

do caso (Ettema e Glasser, 1998), criticando a polícia quando acreditava que esta estava 

sendo vagarosa ou fazendo algo de errado.   

“Algumas dúvidas são ainda mais graves e suspeitas. Se Paula de Almeida Thomaz 

confessou a três policias, que foram a sua casa – ter ajudado a matar Daniella por que ela 

não ficou detida um minuto sequer? Na versão da esposa do ator, ela usou também uma 

chave de fenda para golpear a atriz. Ninguém conhece o destino dessa ferramenta. Mais 

um mistério: o advogado Hugo da Silveira e o caseiro Jamilton  Ribeiro Lima – duas 

testemunhas fundamentais que, até hoje, não foram procuradas pela polícia – garantem ter 

visto duas pessoas no Escort de Daniella Perez” (31/12/1992).   

É importante mencionar, por fim, o destaque que as testemunhas de caráter, 

responsáveis pela elaboração do perfil psicológico de Guilherme, receberam na cobertura 

do caso.Como vimos, tais testemunhas não podem fundamentar uma acusação, pois elas 

não presenciaram direta ou indiretamente o fato criminoso, mas apenas atestam o caráter do 

acusado. Tais testemunhas, entretanto, têm relevância no momento de fixação do quantum 

da pena, já que, para tanto, o juiz leva em consideração os caracteres pessoais do 

condenado (conforme determina o art. 59, do Código Penal Brasileiro). 

“O perfil de Guilherme, traçado após a tomada de depoimentos, é o de um 

psicopata, machista, prostituto, homossexual não assumido e adepto da magia negra. Os 
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atores Maurício Mattar e Fábio Assunção deram depoimentos que sustentam o perfil 

traçado pela Polícia”.   

Para reforçar os relatos de Maurício Mattar e Fábio Assunção, o jornal divulgou, no 

mesmo dia das mencionadas matérias, relatos de outras pessoas que conviviam com a 

vítima e os acusados, mas que não tinham prestado depoimento à polícia.  

“O interesse de Guilherme de Pádua por rituais de magia negra não era segredo 

entre parentes e amigos. No aniversário de sua mulher, Paula, há dois meses, Guilherme 

conversou duas horas sobre espiritismo com o biólogo e engenheiro aposentado Jorge 

Requena. Amigo e vizinho da família dela, ele disse que estranhou o interesse do ator” 

(01/01/1993).  

 

“Poucas horas antes de ser assassinada, a atriz Daniella Perez entrou num dos 

camarins do estúdio da produtora Tycoon, na Barra, com quatro bilhetes na mão, todos 

enviados pelo ator Guilherme de Pádua. Daniella chegou a comentar com a camareira 

Geralda Fernandes que não agüentava mais a perseguição do ator. Segundo Geralda a 

atriz estava nervosa” (01/01/1993). 

 Quanto à cobertura do depoimento das testemunhas no âmbito da Justiça, o Globo 

deu maior destaque ao sumário de culpa de Guilherme. O jornal, inclusive, esclareceu para 

os leitores a dinâmica e o significado dessa audiência, comparando o sistema de direito 

brasileiro com o sistema norte-americano.   

“O sumário de culpa, em que são ouvidas as testemunhas de acusação, é o quinto 

ato da instrução criminal de um processo, durante o qual somente oito pessoas podem 

prestar depoimento. Cada testemunha é ouvida em separado, sem que as outras saibam o 

que está sendo abordado na audiência. Acabando o depoimento, cada testemunha vai 

embora sem poder revelar aos que ainda não depuseram aquilo que disse em juízo. 

Do sumário de culpa participam juiz, promotores, assistentes de acusação e 

advogados de defesa. O juiz preside o ato, fazendo as perguntas iniciais. Depois, é a vez 

dos promotores; em seguida, vêm os assistentes de acusação; e, por fim, os advogados de 

defesa. Diferentemente do modelo americano, pelo qual todos podem dirigir suas perguntas 

diretamente às testemunhas, a lei brasileira, que segue o modelo francês, determina que 

apenas o juiz transmita a elas as questões formuladas pelas partes. A testemunha também 

responde indiretamente, através do juiz.  
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No sumário de culpa de hoje, haverá o reconhecimento de Paula Thomaz pela 

testemunha Hugo da Silveira, que garante ter visto a mulher de Guilherme de Pádua no 

local do crime. O juiz Gilmar Teixeira ainda não decidiu como esse reconhecimento será 

feito: se diretamente, com a testemunha apontando Paula, ou colocando junto à acusada 

outras mulheres do mesmo biótipo” (28/01/1993).   

Segundo O Globo, foram ouvidas em juízo as seguintes testemunhas de acusação: o 

advogado Hugo da Silveira; o vigilante da produtora Tycoon Fernando de Oliveira; o 

diretor do departamento de Polícia Técnica, Talvane de Moraes, Newton Lopes; o delegado 

da 16ª DP, que contara em juízo ter ouvido a confissão de Paula; Waldir de Oliveira 

Andrade, detetive da 16 ª DP, que também afirmava que Paula estava no local do crime; 

Gilmar Lima Marinho, caboman da TV Globo, que viu um lençol sobre o banco traseiro do 

Santana dirigido por Guilherme de Pádua, na noite do crime; Cesarino Manoel do 

Nascimento, garagista que trabalhava no prédio onde o casal mora que também afirma ter 

visto Paula e Guilherme saírem do prédio, de noite, com um lençol; Maurício Mattar e sua 

mulher, Fabiana Rita Maciel de Sá, testemunhas do caráter de Guilherme e Joel Vieira, 

detetive que presenciou a confissão de Guilherme.  

O advogado Hugo da Silveira foi considerado a principal testemunha de acusação, 

principalmente porque além de levar a polícia até Guilherme, ele foi responsável pelo 

reconhecimento de Paula. 

“O reconhecimento de Paula de Almeida Thomaz como a pessoa que estava no 

carro do ator Guilherme de Pádua no local do assassinato da atriz Daniella Perez não 

durou mais de cinco segundos. Ao depor ontem no sumário de culpa de Guilherme e Paula, 

no II Tribunal do Júri, a principal testemunha da acusação, o advogado Hugo da Silveira, 

confirmou que viu a mulher do ator no local do crime” (29/01/1993). 

 

“O delegado Newton Moreira Lopes confirmou ontem que ouviu Paula confessar, 

em depoimento informal, que esteve no local do crime na companhia de Guilherme. A 

confissão foi feita a policiais, em duas ocasiões, no dia 29 de dezembro: no apartamento  

da mãe de Paula e no pátio da 16º DP, sempre na presença da mãe e da amiga Maria Rita 

de Melo Braga” (29/01/1993). 

 O garagista do prédio em que residiam Guilherme e Paula acrescentou maiores 

detalhes a narrativa do caso. Segundo ele, os acusados saíram de casa com um lençol e um 

travesseiro. Esse dado, por mais que pareça corriqueiro e insignificante, se tornou bastante 
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relevante uma vez que reforçava a versão da premeditação do crime, além de insinuar que 

Daniella havia sido morta em um ritual de magia negra. 

“O garagista do prédio dos acusados, Cesarino Manoel do Nascimento, garantiu 

ontem em juízo ter visto Guilherme de Pádua  e Paula saírem, por volta das 21h do dia do 

crime, com um lençol e um travesseiro, que guardaram no porta -malas. Ele afirmou ainda 

que, que quando Guilherme e Paula voltaram, por voltas das 2h, o pára-brisa do carro 

estava molhado” (29/01/1993).  

O depoimento do auxiliar de câmera Gilmar Lima Marinho complementou o do 

garagista, pois Gilmar contou que viu um vo lume embrulhado em um lençol branco no 

banco traseiro do carro de Guilherme, quando este estacionou na produtora Tycoon. 

“O caboman (auxiliar de câmera): Gilmar Lima Marinho, conhecido como Baiano, 

afirmou ontem que havia um volume embrulhado como um pano claro no banco traseiro do 

carro usado por Guilherme de Pádua no dia do assassinato de Daniella Perez. Gilmar 

estava pegando seu carro no estacionamento da produtora Tycoon quando viu os dois 

atores saindo de lá” (05/01/1993).   

 

“Um tecido branco com ondulações, que cobria todo o banco traseiro do Santana e 

que estava colocado sobre um volume. Assim o caboman (auxiliar de câmera) Gilmar Lima 

Marinho descreveu o lençol branco sob o qual Paula dissera, em juízo, ter sido guardado 

um rádio de carro e que, para a Polícia, esconderia na verdade a própria ré” 

(29/01/1993).  

A fim de atestar a personalidade de Guilherme foram ouvidos em juízo o ator 

Maurício Mattar e sua esposa. Como vimos, Maurício já tinha prestado depoimento em 

âmbito policial. De acordo com a cobertura de O Globo, o ator e seus colegas Alexandre 

Frota e Fábio Assunção foram responsáveis por traçar o perfil psicológico de Guilherme 

para a polícia. O mesmo não ocorreu no âmbito da justiça. Das oito testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público, apenas duas eram de caráter. Ainda assim, através de Mattar e sua 

esposa, aspectos folhetinescos do caso, como a possibilidade de Daniella ter sido morta em 

um ritual de magia negra e os dissabores da vida conjugal de Guilherme e Paula, ganharam 

judicialidade: foram transpostos para a realidade do processo.   

“O ator Maurício Mattar afirmou que tomou conhecimento e chegou a presenciar 

inúmeras discussões e até brigas de Guilherme de Pádua com o elenco da peça “Blue 

jeans”, apesar de iniciar o seu depoimento dizendo que o ator não passava agressividade. 
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Ele confirmou que Guilherme usava uma fita na cabeça, que não podia ser tocada, e que a 

mulher dele, Paula, levava um preto -velho para apresentação da peça.  

Às 17h:20m, depôs Fabiana Aíta Maciel de Sá, mulher de Maurício Mattar, que 

contou ter conhecido Guilherme  durante a exibição da peça “Blue jeans”:  

- Ele era volúvel, agressivo e tinha constantes mudanças de comportamento. E 

sempre pedia desculpas e chorava quando errava alguma fala.” (29/01/1993) 

Numa tentativa de desvalorizar o depoimento de Joel Vieira, que presenciou a 

confissão de Guilherme em âmbito policial e afirmou que ela não fora espontânea, o Globo, 

assumindo uma posição de fiscal da lei, função esta desempenhada pelo Ministério Público, 

relatou, num tom de denúncia, a participação dessa testemunha, cujo papel era de defesa, no 

sumário de culpa dos acusados.   

“Apesar de não ser citado em nenhum momento nos autos do processo, o 

subsecretario de Polícia Civil, Joel Vieira, foi chamado a depor porque ouviu, na 

delegacia, no dia do crime, a negativa e a posterior confissão do ator Guilherme de Pádua, 

Joel disse que chegou à 16ªDP (Barra da Tijuca) às 8h, atendendo pedido do vice-

governador Nilo Batista, e encontrou Guilherme numa sala aguardando a perícia” 

(29/01/1993).  

A cobertura da prova de defesa dos acusados foi bastante diferente da cobertura do 

sumário de culpa.  O Globo não listou todas as testemunhas de defesa, mencionando apenas 

o nome de algumas, consideradas mais importantes. A prova de de fesa dos acusados foi 

realizada separadamente, em audiências distintas. O defensor de Guilherme, alegando que a 

opinião pública estava massacrando seu cliente, decidiu manter em sigilo os nomes das 

testemunhas por ele arroladas, bem como seus depoimentos. Dessa forma, o Globo não teve 

acesso à prova de defesa de Guilherme. No entanto, o jornal não deixou de reportar a 

preocupação de Ramalho no sentido de colher depoimentos que desmontassem o perfil 

psicológico do ator traçado pela imprensa e pelo Ministério  Público, parceiros na acusação 

de Guilherme.  

 “O defensor público Paulo Ramalho aproveitou o fim de semana para ir a Belo 

Horizonte colher depoimentos favoráveis à defesa do ator Guilherme de Pádua, que nasceu 

e  morou nesta cidade. A intenção de Ramalho  é mostrar que Guilherme não tem o perfil de 

um homem violento e perigosos que a acusação tem tentado construir. A  assessoria do 

defensor não quis informar se a viagem que tem alguma relação com a fita de vídeo que ele 
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recebeu esta semana. Ramalho atribuiu muita importância à fita mas não revelou seu 

conteúdo. (...)  

Segundo o assessor, Ramalho queria mostrar que não existe uma unanimidade na 

opinião pública contra o seu cliente. O defensor ficou preocupado quando viu, após o 

interrogatório, que os assistentes de acusação estavam comparando a situação de 

Guilherme com a enfrentada pelo ex-presidente Fernando Collor. Ramalho sustenta que o 

ator cometeu um crime passional, enquanto Collor roubou o país(...)” (17/01/1993).  

Seja como for, de fato, a prova de defesa de Paula recebeu maior destaque do que a 

de Guilherme. 

“Maria Rita de Melo Braga, uma das oito testemunhas de defesa arroladas pelo 

advogado Carlos Eduardo Machado, negará que Paula Thomaz tenha confessado a 

policias da 16ª DP (Barra) sua participação no assassinato de Daniella Perez. Ela é a 

testemunha-chave da defesa e já prestou depoimento na fase policial do processo porque 

acompanhava Paula na noite em que ela foi levada pelos policiais para a delegacia.  

A mãe de Paula, Maria Aparecida Nogueira, prestará depoimento como informante 

e também desmentirá os dois policiais. As outras testemunhas que serão inquiridas durante 

a prova de defesa de Paula são: José Luiz Noval, Renato Augusto Ferraz, Carmem Costa 

Coutinho, Isabela Santos Teixeira, Ofélia Fausta Garrido, José Waldir Mendes e Edileuza 

Maria do Nascimento. O pai de Paula, Paulo Alves e a tia, Neuza Nogueira Serra também 

prestarão depoimento como informantes.  

Carlos Eduardo Machado diz que as testemunhas falarão sobre a personalidade de 

Paula, uma moça meiga segundo ele. A data da prova de defesa de Paula ainda não foi 

marcada.  

Já o defensor Paulo Ramalho insiste em não revelar os nome das oito testemunhas  

que arrolou para a defesa de Guilherme de Pádua, alegando que está atendendo a um 

pedido delas. No entanto já se sabe que estão arrolados o ator Duda Ribeiro – que também 

foi arrolado pela acusação -, o psiquiatra Hélio Machado e o cineasta alemão Jochen 

Hich, diretor do filme “Via Apia”. 

Demonstrando irritação, o ator Duda Ribeiro, o Fábio da novela “De corpo e 

Alma”, afirmou ontem não saber porque foi arrolado como testemunha de defesa de 

Guilherme. Duda que afirma ter visto Guilherme armado com um punhal, garante que suas 

declarações só servirão a acusação”(27/01/1993). 

O Globo chamou atenção para o depoimento da testemunha Maria Rita, melhor 

amiga de Paula, que estava com ela no momento da suposta confissão extra-oficial, 
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tentando desqualificá-lo. O mesmo foi feito em relação ao depoimentos das demais 

testemunhas de defesa da esposa do ator. 

“O depoimento da principal testemunha de defesa de Paula Thomaz, sua amiga de 

infância Maria Rita de Melo Braga, de 19 anos, não conseguiu enfraquecer a versão dos 

policiais que garantiram ter ouvido extra -oficialmente a confissão da mulher de Guilherme  

de Pádua, no dia seguinte ao assassinato da atriz Daniella Perez. Primeira das oito 

testemunhas que prestaram depoimento ontem, durante a prova de defesa de Paula, no II 

Tribunal do Júri, Rita, apesar de ter acompanhado a amiga quando ela foi levada de carro 

pelos policiais à delegacia, admitiu que não permaneceu o tempo todo ao lado de Paula. A 

testemunha disse, porém, durante o período,em que ficaram juntas, a ré não confessou o 

crime aos policiais. 

Rita afirmou que nas cerca de cinco horas em que permaneceram com os policiais, 

Paula passou mal. Mesmo assim, eles não atenderam aos insistentes pedidos da mãe da ré, 

Maria Aparecida de Almeida, para que entrassem em contato com o seu marido e o 

advogado de Guilherme. Os advogados de defesa levaram para o tribunal cinco 

testemunhas além dos pais e uma tia de Paula, que prestaram depoimento como 

informantes. Maria Aparecida desmentiu a versão dos policiais afirmando que permaneceu 

o tempo todo ao lado da filha e que ela em momento algum confessou o crime. Quando 

disse que nos primeiros três meses de gravidez Paula sentia -se muito mal, o juiz Índio 

Brasileiro fez questão de saber como a acusada pôde permanecer na véspera do crime 

cerca de oito horas dentro de um shopping.  

As outras testemunhas se limitaram a traçar o perfil do comportamento moral de 

Paula. A amiga Isabela Santos Teixeira disse que Paula não era ciumenta  e atribui a 

Guilherme esse sentimento, vindo daí os desentendimentos entre o casal. O porteiro do 

prédio do casal José Waldir Mendes também elog iou Paula e disse que Guilherme foi o 

único namorado da acusada que ele conheceu”(10/03/1993).  

No julgamento de Guilherme pelo II Tribunal do Júri do Estado do Rio de Janeiro, a 

prova testemunhal foi novamente colhida. De maneira geral, nessa etapa do processo são 

somente ouvidas as testemunhas que não depuseram anteriormente ou aquelas consideradas 

essenciais para o deslinde da causa. Seja como for, O Globo listou o seguinte rol de 

testemunhas:  

“Testemunhas da acusação: 1) Raimundo Nonato de Souza e Antônio Clarete de 

Moraes: gerente e frentista do posto de gasolina que o casal teria lavado o carro após 
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matar Daniella; 2)Flávio de Almeida Bastos: frentista que diz ter visto Guilherme agredir a 

atriz com um soco; 3) Luana Fátima Jacob: cabeleireira do Tycoon, afirma ter visto o ator 

assediar Daniella no dia do crime; 4) Hugo da Silveira: advogado, diz ter visto Paula na 

cena do crime; 5) Benedita da Silva: ajudou a convencer Clarete (gerente do posto de 

gasolina) a contar o que sabia.Testemunhas de Paula: 1) Luiz Gonzaga: delegado, 

denunciou polícias por corrupção; 2) Maria Rita Braga: estava com Paula na hora da 

suposta confissão; 3) Paula Máiran: Jornalista que ficou com Paula dois dias em uma 

cela; 4) Pedro Alcântara Filho: dentista. Afirma já ter entrado no Barra Shopping sem 

receber o tíquete de acesso; 5)Maria Aparecida Nogueira: mãe de Paula. Testemunha do 

ator: 1) Antônio Serrano; 2)Cidade de Oliveira e 3) Mauro Magalhães: Policiais da 16º 

DP, investigaram o crime; 4)Abrão Lincoln  e 5)Carlos Néri: diretores do IML, e do 

Instituto Carlos Éboli. Responsáveis pelos laudos periciais” (20/01/1997).  

 No primeiro dia do julgamento, o juiz deferiu o pedido de Paulo Ramalho, 

defensor de Guilherme, para que o casal fosse julgado separadamente. O julgamento 

prosseguiu para Guilherme. Dessa forma, no que se refere à defesa, só foram ouvidas as 

testemunhas do ator. Ocorre que no decorrer do julgamento, várias testemunhas deixaram 

de ser ouvidas, o que não agradou o Globo. 

“O julgamento de Guilherme de Pádua tem tido uma característica peculiar: a 

exclusão de testemunhas. Começou com 14 testemunhas – cinco da defesa, cinco da 

acusação e quatro arroladas pelo juiz. No primeiro dia, três testemunhas da defesa foram 

dispensadas por falta de acomodação. Anteontem, a promotoria abriu mão da cabeleireira 

Luana Fátima Jacob e, por violação da incomunicabilidade da testemunha, a senadora 

Benedita da Silva, testemunha da acusação, teve que ser dispensada. O gerente do posto de 

gasolina Raimundo Nonato passou mal e foi embora. Apenas três testemunhas depuseram o 

segundo dia de julgamento”(25/01/1997) .  

Pelo trecho da matéria acima transcrita, percebe-se claramente que o jornal assumiu 

o papel de fiscal do julgamento, por obvio que não se tratou de uma fiscalização imparcial, 

mas sempre em prol da condenação de Guilherme.   

Seja como for, na fase final do processo de Guilherme, é importante ressaltar no que 

se refere à prova testemunhal o seguinte: 1) a controvérsia que se instaurou a partir do não 

comparecimento de Mauro Ricart  ao Tribunal, testemunha chave para a defesa, e 2) a 

polêmica em torno da lavagem ou não de manchas de sangue no carro de Guilherme. 
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“O estopim para a guerra de nervos foi a imposição de Ramalho de que só 

participaria do julgamento  se o perito Mauro Ricart  - testemunha arrolada pelo juiz – 

estivesse presente. Ricart, que na época periciou o local do crime, não comparecera porque 

estava internado no Hospital Samaritano com uma crise renal. Pela manhã, no entanto,  

ele dera entrevista à TV Globo no qual afirmava que testemunhas de acusação mentiam ao 

dizer que o carro de Guilherme fora lavado com querosene para tirar manchas de sangue” 

(23/01/1997).  

 

“ Na entrevista concedida ontem de manhã ao programa “Bom dia, Rio” da Rede 

Globo, o perito Mauro Ricart reafirmou que a perícia realizada no carro do ator 

Guilherme de Pádua na época do assassinato da atriz Daniella Perez não encontrou 

resquícios de sangue nos bancos. Além disso, Ricart disse no programa que não acredita 

na versão do frentista do posto de gasolina da Barra que afirma ter lavado manchas de 

sangue no carro de Guilherme. 

- Se o corpo de Daniella Perez tivesse sido transportado no carro de Guilherme, a 

quantidade de sangue da vítima teria sido muito maior do que a que foi encontrada no piso 

e no carpete na frente do banco do carona, onde possivelmente foi escondida a arma usada 

do crime. Esse carro, assim que chegou à delegacia, foi periciado por uma equipe de 

químicos e bioquímicos do Instituto Carlos Éboli que reputo da mais alta competência. 

Acompanhei o trabalho e não foi encontrado absolutamente nenhum vestígio de lavagem, 

nenhum vestígio de sangue nos bancos – afirmou Ricart durante a entrevista que acabou 

causando a suspensão do julgamento (23/01/1997).” 

 

“Ele (advogado de Paula) concordou, porém, que a presença de Ricart era 

fundamental para a defesa, já que, suas declarações durante a entrevista à TV Globo 

reforçava a tese da defesa, de que não seria possível lavar as manchas  de sangue do carro. 

Logo no início do julgamento, Carlos Eduardo che gou a comentar, com ironia, a ausência 

de um dos frentistas, Antonio Clarete – testemunha da acusação que afirma que lavou o 

carro de Guilherme com querosene na noite do crime: 

- Na hora da verdade (pausa) ( ...) as pessoas fraquejam.  

Ramalho foi mais taxativo: 

-    Eu prometi que o frentista sairia daqui preso por estar mentindo em juízo, mas 

se ele não comparecer não poderei cumprir a promessa totalmente – antes de saber que o 

frentista já estava no tribunal, apenas tinha se atrasado” (23/01/1997).  
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 Deve-se ressaltar também que ainda que Paulo Ramalho tivesse motivos razoáveis 

para acreditar que o frentista estava mentindo, é possível que o Globo tenha se valido de 

suas declarações para demonstrar que o defensor de Guilherme estava ameaçando as 

testemunhas. Em um momento anterior ao julgamento, o Globo já havia noticiado que 

Ramalho havia ameaçado Paula, caso esta não confessasse o crime. 

 “O advogado Ronaldo Machado, que defende Paula Thomaz, afirmou ontem que o 

defensor público Paulo Ramalho, advogado de Guilherme de Pádua, já tentou, diversas 

vezes, fazer chantagem com sua cliente para que assuma o crime sozinha e inocente o ator” 

(“Advogado confirma chantagem”, 20/07/1993).  

O Globo não reportou nenhum depoimento a favor de Guilherme, nem sequer fez 

algum comentário sobre as testemunhas de defesa. No entanto, ao noticiar os depoimentos 

das testemunhas de acusação, o jornal ordenou-os de maneira a transcrever a sua versão 

sobre o crime, qual seja, a de que Guilherme e Paula premeditaram o assassinato da atriz. 

“Das três testemunhas ouvidas no I Tribunal do Júri anteontem, segundo dia do 

julgamento, duas deram depoimentos prejudiciais a Guilherme de Pádua. O frentista 

Antônio Clarete disse ter lavado uma mancha de sangue no banco traseiro do Santana do 

ator. Outro frentista, Flávio de Almeida Bastos, contou ter visto Guilherme agredir 

Daniella Perez com um soco no rosto e dar-lhe uma gravata num posto de gasolina, na 

Barra da Tijuca. O advogado Hugo da Silveira, o terceiro a depor, disse que passou perto 

do local do crime, onde viu dois carros e uma mulher com as características de Paula 

Thomaz” (24.01.04). 

 

e.5) O depoimento dos acusados 

 

O principal objetivo da tomada de depoimento do acusado é alcançar a confissão. 

Como vimos, no sistema inquisitorial a confissão era considerada a rainha das provas 

(Foucault, 1984). No acusatório, é apenas mais uma prova e deve ser valorada de acordo 

com o conteúdo dos autos, ou seja, não vale por si só para fundamentar uma condenação 

(Kant de Lima, 1995a). Vimos também que a Imprensa, assim como a Polícia, se utilizam  

de métodos inquisitoriais para apurar a verdade sobre fatos criminosos e consideram o 

acusado um objeto de investigação.  
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No caso Daniella Perez, Guilherme confessou o crime em depoimento colhido pela 

Polícia. De maneira geral, a confissão na esfera policial é algo muito comum na apuração 

de crimes. Porém, para ser válida, ela deve ser novamente realizada perante o juiz (Nucci, 

2002).  O que não ocorreu. Ao depor judicialmente, Guilherme não mais confessou os 

fatos. Não obstante, sua confissão em âmbito policial foi supervalorizada pela Imprensa, 

que chamou atenção para essa espécie de prova ao longo de toda a cobertura. A confissão 

de Paula também foi explorada pelo jornal, mas como uma ênfase menor. Tratava-se de 

uma confissão extra-oficial e, portanto, com menos valor probatório do que a de Guilherme.  

“Os promotores do II Tribunal do Júri, José Muiños Piñeiro Filho e Maurício 

Assayag, acusaram ontem o defensor público de estar criando uma farsa psicológica com o 

objetivo de absorver seu cliente, o ator Guilherme de Pádua, réu confesso” (28/01/1993). 

 

“O próximo capítulo da macabra história da morte de Daniela Peres será seu 

assassino confesso, Guilherme de Pádua, dizer que brigou com a atriz para defender a 

mulher, Paula Thomaz, grávida à época. A previsão é a da novelista Glória Peres, mãe da 

atriz que ontem acompanhou mais uma audiência do processo” (12/11/1993).   

   

“Caso o depoimento do preso Wellington Gomes da Silva seja verdadeiro, não 

seria a primeira vez que o ator Guilherme de Pádua teria se utilizado de um golpe de luta 

livre, no caso uma gravata, para imobilizar e machucar uma outra pessoa . No seu primeiro 

depoimento, quando confessou a morte da atriz, Guilherme de Pádua disse que teria dado 

uma gravata em Daniella Perez para imobilizá-la. A atriz teria perdido as forças e 

desmaiado, o que possibilitou ao assassino desferir os golpes de tesoura” (22/07/1993). 

 

“Guilherme, que confessou o crime no início das investigações, assumirá a 

condição de mero espectador. Encontrava-se no local, mas só viu Paula  dando os últimos 

golpes em Daniella, pois no início da agressão estava adulterando a placa do carro”          

( 22/01/1997). 

 

“Guilherme de Pádua ficou irritado com a ausência de seu advogado, Paulo 

Ramalho, durante a exibição das fitas de vídeo com entrevistas de peritos e personagens do 

julgamento. No momento em que começou a ser passado um trecho em que, um dia após o 



 

 

160 

160 

crime, o ator confessava o assassinato, em entrevista ao Jornal Nacional, ele sentiu-se 

desamparado e procurou seu advogado” (25/01/1997).  

   

“O ar inocente não resistiu por muito tempo, mas as versões sobre a morte de 

Daniella foram mudando através dos anos. Assim que as investigações apontaram em sua 

direção, o ator se antecipou e confessou a autoria do crime. Depois quando Paula Thomaz, 

com quem ainda era casado, virou suspeita e foi presa, Guilherme começou a alterar os 

detalhes de sua história” (28/ 01/1997). 

 É pertinente atentar que O Globo transcreveu em quadrinhos trechos dos 

depoimentos de Guilherme e da testemunha Nélio Machado, que presenciou a confissão de 

Paula, nos quais os acusados confessavam o crime. O primeiro quadrinho, com a confissão 

de Guilherme, possuía a seguinte legenda: “Confissão de Guilherme: sem conseguir 

descrever como atacou Daniella”.  

“Como se estivesse vivendo um pesadelo se atracou com Daniela não podendo 

descrever de forma precisa como a atingiu; que o declarante desesperado como que estava 

vivendo , só conseguia pensar em sua mulher e em seu filho, como se estivesse em trânsito 

(sic); que saiu do local completamente transtornado, sem saber direito que rumo a tomar, 

jogando a tesoura na praia e logo tomando o rumo do Shopping onde pegou sua esposa, 

tomando o rumo de sua residência, onde ali tomou banho, ficando bastante tempo debaixo 

do chuveiro, chorando, de porta fechada;”(09/01/1993).  

  O segundo, com a confissão de Paula, de acordo com o depoimento testemunhal, 

trazia a legenda: “Confissão de Paula ao inspetor Nélio Machado: golpe de chave de 

fenda”, continha o seguinte: 

“disse ter ido ao porta luvas do veiculo onde pegou uma chave de fenda desferindo 

golpes contra Daniella, sendo que a chave de fenda não penetrava em seu corpo, motivo 

pelo qual retornou ao carro apanhando uma tesoura que se encontrava também no porta -

luvas; que o declarante perguntou a Paula se ela tinha  golpeado Daniela com a tesoura, 

tendo a mesma respondido que este detalhe ela não se recordava, já que tudo nesse 

momento escurecia em sua mente, só voltando  a clarear quando a mesma se recordava ter 

visto Guilherme arrastar o corpo de Daniella para o mato e ali desferir vários golpes com 

a tesoura contra a mesma; (09/01/1993)” 

Diante de um caso tão controvertido, a confissão de Guilherme, era um dado 

concreto, que respaldava a acusação e o julgamento da Imprensa. Dessa forma, para 
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reforçar sua versão sobre os acontecimentos e não deixar que a confissão do acusado caísse 

no esquecimento do público, o Globo rememorou-a inúmeras vezes ao longo da cobertura. 

Embora com pouco valor jurídico, a confissão do ator pode ser considerada a maior prova 

de sua culpa na narrativa moralizante do jornal. 

 

f) O motivo/ por que  
 

 Considerado o maior ponto de interrogação do assassinato, descobrir o “por que” do 

crime tornou-se um desafio tanto para a Imprensa, como para a Justiça. Ao denunciarem o 

crime, os promotores de justiça tipificaram-no como homicídio duplamente qualificado por 

motivo torpe e por impossibilidade de defesa da vítima.  Como vimos, motivo torpe, para o 

Direito, é o que é moralmente reprovável, aquele que demonstra a depravação espiritual do 

sujeito ativo (Jesus, 1998). Trata-se de um conceito jurídico bastante elástico e, portanto, 

passível de muita especulação jornalística. Porém, tal conceito é pouco palpável e não foi 

capaz de satisfazer os anseios do público por uma motivação inteligível para o ocorrido.  

 Assim, os jornalistas reportaram diversos supostos motivos do cometimento do 

crime de acordo com a fala de quem os declarava. Por exemplo, de acordo com a versão 

inicial de Guilherme ele havia matado Daniella porque ela o assediava.  

“Num festival de contradições, ele contou que vinha sendo assediado há cerca de 

três meses pela atriz. Este teria sido o motivo do ato de Guilherme, que tentou esganar sua 

colega e depois a golpeou com 16 tesouradas.” (30/12/1992) 

 Na versão de Paula, Daniella havia discutido com ela e tal discussão terminou no 

assassinato da atriz. 

“Já na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, Daniella passa para o Santana 

de Guilherme e os dois iniciam uma violenta discussão que continua do lado de fora do 

carro. Paula assiste a tudo de dentro do carro. A discussão continua até que Daniella 

xinga Paula. A  mulher sai do carro e ataca Daniella com uma chave de fenda. A atriz tenta 

reagir e é esganada pelo ator, que depois a mata com tesouradas” (31/12/1992).  

 Tais versões eram insuficientes para explicar um fato tão monstruoso. Na ausência 

de uma explicação plausível para o ocorrido, foi levantada a hipótese de que os acusados 

haviam matado Daniella para roubar sua  bolsa que continha 6 mil dólares. 
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“-A falta de motivação desse crime é tão grande, a explicação tão estúpida, que o 

roubo dos 6  mil dólares passa a ter um peso maior para mim” (18/01/1993). 

 A medida em que o processo avançava, as versões não eram mais atribuídas a Paula 

e a Guilherme, mas as suas defesas. A defesa de Guilherme alegava que ele era inocente e 

que Paula havia matado Daniella por ciúme.  

“Durante uma discussão entre os três, Daniella tenta agredir Paula. Para defender 

a mulher que está grávida, Guilherme dá uma gravata na atriz, que desmaia. Assustado, 

Guilherme põe a atriz deitada no mato e pede à mulher que fuja com ele para o carro. O 

ator deixa o local e entra no carro, mas Paula fica para trás. Ao ver que a mulher não 

volta para o carro, que já está ligado, Guilherme retorna para chamá-la. Ao chegar, 

descobre que Paula acabara de assassinar a atriz” (20/07/1993). 

“Gravata: Guilherme deve dizer no Tribunal que Daniella foi ao local do crime 

por livre e espontânea vontade. Eles discutem porque Paula tinha ciúmes de Daniella. Para 

proteger a mulher (que estava grávida), ele dá uma gravata em Daniella.  

Placa falsa: A atriz cai desmaiada. Guilherme então volta a seu carro, um Santana. 

Temendo que alguém passasse pelo local, resolve adulterar a placa do carro, com uma fita 

adesiva preta.  

Golpes: Ao voltar, Guilherme vê Paula debruçada sobre Daniella, desferindo 

golpes contra o peito da atriz. Em seguida, Guilherme de Pádua e Paula Thomaz fogem do 

local no Santana”(22/01/1997). 

 A defesa de Paula não explicava a ato, alegando apenas que ela era inocente porque 

não se encontrava no local do crime. 

“Da mesma forma que Guilherme, ela tentará negar que matou a atriz e repetirá 

que sequer esteve no local do onde Daniella foi assassinada: passou grande parte do dia 

28 de dezembro de 1992 passeando no Barra Shopping” (26/01/1997).  

 

“No shopping: Paula nega que tenha estado no local do crime. Deiz que, naquela 

tarde, passou oito horas no Barra Shopping. De noite, Guilherme foi pegá-la. Segundo 

Paula, Guilherme nada falou sobre o que ocorrera” (22/01/1997). 

 Para a acusação, os dois eram responsáveis pelo crime, não importava quem havia 

desferido os golpes. Qualquer que fosse o motivo dos acusados para matar, este estaria 

inserido no conceito de motivo torpe: ambos eram considerados desequilibrados e 

ciumentos. 
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“Guilherme e Paula levam Daniella para o local do crime já desmaiada. Pode ter 

havido uma discussão entre os três antes de o casal matá-la. Guilherme e Paula podem ter 

começado a golpear Daniella ainda dentro do carro do ator. Depois, levaram o corpo para 

o mato, O crime foi premeditado. O crime pode ter ocorrido num ritual de magia negra. 

Depois do assassinato, o casal deixa o local no carro de Guilherme. O carro da atriz é 

deixado lá” (20/07/1993). 

 

“À espera: Guilherme e Paula (escondida sob um lençol, no banco de trás do 

Santana do casal) esperam Daniella sair do estacionamento do estúdio da Tycoon, na 

Barra. Eles a seguem.  

Soco: Poucos metros à frente, Guilherme fecha o Escort da atriz. Ela desce e os 

dois começam a discutir. Guilherme dá um soco no rosto de Daniella, que desmaia. A cena 

é vista por dois frentistas de um posto de gasolina. 

Testemunha: Desacordada, Daniella é levada de carro até um matagal, onde é 

morta. Um advogado passa de carro e anota as placas dos veículos (dias depois, 

reconhecerá Paula como a mulher que estava na cena do crime). 

Sangue: Guilherme e Paula fogem do local, com a pochete de Daniella, simulando 

um assalto. Antes de chegar em casa, param num posto de gasolina para lavar o banco 

traseiro do Santana, sujo de sangue” (22/01/1997).   

 Tais versões, porém, não eram suficientes para explicar o ato.  Ciúme, sexo, traição 

e loucura não eram o bastante para justificar um crime tão violento. Ademais, tais motivos 

foram considerados ofensas a memória da vítima e um desrespeito a sua família e, por isso, 

não foram devidamente explorados pelos jornalistas, que optaram por uma narrativa 

maniqueísta, na qual a vítima representava o bem e os acusados, o mal (Alsina e Veloso, 

1995). Dessa forma, mesmo após quatro anos de investigação, o assassinato da atriz 

Daniella Perez continuava sendo uma grande incógnita.  

“Mais de quatro anos depois, só resta uma certeza: Daniella Perez morreu. A arma 

do crime – uma tesoura ou um punhal – nunca foi encontrada, a motivação é desconhecida 

e a dois dias do julgamento, os dois réus negam ser os assassinos. A promotoria se 

empenhará para provar que o crime foi premeditado e tanto o ator Guilherme de Pádua e 

Paula Thomaz são culpados, não importando quem desferiu os golpes. A defesa de Paula 

continuará afirmando que ela é inocente e sequer esteve no local do crime. Guilherme, que 
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chegou a confessar o crime, assumirá em plenário a condição de mero espectador: apenas 

viu sua mulher dando os últimos golpes na atriz. 

Ao jogar a culpa em Paula, de quem está separado judicialmente, Guilherme 

transforma sua defesa em força auxiliar da acusação. Da defesa para o ataque, Paulo 

Ramalho, o advogado do ator movimentará sem constrangimentos. Assim como a 

promotoria, ele vai sustentar que Paula tinha um ciúme obsessivo do ator. Mas a parceria 

com a acusação termina aí. A defesa do ator tentará convencer os jurados de que 

Guilherme e Daniella viviam um romance e que, por isso, ela foi ao local do crime por 

vontade própria, onde foi assassinada pela ex-mulher”(20/01/1997). 

 

“O crime que abalou o país até hoje não foi esclarecido. Seus principais 

personagens, Paula e Guilherme, não assumem a culpa e se acusam mutuamente. Daniella 

Perez foi assassinada em 28 de dezembro de 1992. Seu corpo foi encontrado, com 18 

perfurações, num matagal, na Barra da Tijuca” (22/01/1997).  

Nessa direção, para suprir a ausência de dados do processo judicial que 

sustentassem a versão de O Globo  e que satisfizesse as expectativas do público acerca de 

um motivo para o assassinato, sem atingir a imagem da vítima, o jornal construiu uma 

narrativa moralizante do caso, em que a monstruosidade do crime aparece como resultado 

da própria natureza monstruosa dos acusados, sobretudo, de Guilherme de Pádua.  

 
 
4.4 Re-construindo personagens 
 
 

Dessa forma, vasculhando o passado da vítima e dos acusados, O Globo não só 

afirmou sua autoridade para lidar com o assassinato da atriz em termos moralizantes, como 

encontrou uma explicação plausível para o que, inicialmente, era inexplicável. Em outras 

palavras: o apelo ao passado, e assim a seleção de aspectos memoráveis da vida dos 

envolvidos, na cobertura do caso Daniella Perez, foi essencial na composição de uma 

narrativa moral sobre o assassinato. Reconstruindo a trajetória de vida dos envolvidos, O 

Globo utilizou o passado, algo real, como instrumento revelador das personalidades de 

vítima e acusados, e, dessa forma, da verdade de todo o ocorrido.  

É pertinente ressaltarmos que a cobertura do assassinato privilegio u o passado de 

Guilherme e Daniella em detrimento do passado de Paula. Esta também foi caracterizada a 
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partir de episódios de sua vida, mas os holofotes dos jornalistas se centralizaram em 

Guilherme e Daniella, afinal de contas estes, de fato, representava m personagens que 

povoavam o mundo ficcional de “De corpo e Alma”.   

Re-escrita nas notícias de O Globo, a privacidade de Guilherme foi superexposta. A 

de Daniella, não. O jornal apenas ressaltou suas qualidades, abordando aspectos da vida 

pessoal da atriz que evidenciavam uma personalidade dócil, equilibrada e moralmente 

correta. O mais curioso é que as notícias sobre o passado de Guilherme são ambíguas e 

contraditórias, não justificariam o crime e sequer teriam importância jornalística. Não 

obstante, vistas no contexto da narrativa, elas se tornam coerentes e apontam para a 

natureza perversa e insana de Guilherme (Bird e Dardenne, 1995). Dessa forma, O Globo 

não só obteve as razões que justificaram o assassinato, como deixou registrado na memória 

dos brasileiros o perfil monstruoso do assassino de Daniella Perez.  

É importante ressaltar que no dia anterior ao crime, 27 de dezembro de 1992, O 

Globo publicou na “Revista da TV”, caderno especial das edições de domingo que aborda 

assuntos relacionados às telenovelas, a matéria “Guilherme de Pádua é diferente de Bira”, 

na qual relata, num tom positivo, a trajetória de vida do ator.  

“Este foi um ano iluminado para Guilherme de Pádua. Driblou a morte após levar 

sete tiros em um assalto, emplacou Bira da novela das oito, seu primeiro papel de maior 

destaque na TV, casou e já encaminhou a realização do grande sonho de sua vida: a 

mulher, Paula, está grávida de três meses”.  

-Deus sempre cuidou de mim – diz Guilherme, que acredita em astrologia, 

reencarnação, não bebe , não fuma e só come comida natural. Mas não foi sempre assim 

com este mineiro de 23 anos, que descobriu o teatro aos 17, após uma breve carreira de 

modelo.  

- Eu era muito solto e já fiz um monte de loucuras – reconhece – mas mudei 

bastante. 

Guilherme começou sua carreira em 1998, no grupo Reviravolta, fazendo um 

quadro no programa “Clubinho” da TV Alterosa de Belo Horizonte. De lá para cá já fez 

teatro - entre as peças, “Pasoline, vida e morte”, “Querelle”, “Mandrágora” e o musical 

“Blue Jeans” – um filme para TV alemã e teve uma pequena  participação na novela 

“Mico Preto”, da TV Globo, em 1989. Como o Bira, “De corpo e alma”, veio a projeção.  

- Estou adorando o personagem, embora ele não tenha muito a ver comigo – diz” 

(27/12/92). 



 

 

166 

166 

Após o assassinato, os episódios da vida do ator foram re- inseridos num contexto 

bastante negativo. Veremos, a seguir, que a ascensão na carreira, o acidente, a gravidez de 

Paula, a juventude do ator, entre outros, foram narrados como integrantes de uma trama 

cujo desfecho final era inevitável: o cometimento do assassinato da atriz Daniella Perez.  

Assim, para analisarmos a construção do personagem Guilherme de Pádua – o 

assassino de Daniella Perez – dividimos as notícias de O Globo em dois grupos. O primeiro 

reúne argumentos que justificam o crime pela falta de caráter do acusado e por seu 

desequilíbrio mental. O segundo cuida dos argumentos que apelam para o desvio moral do 

acusado.   

 Os argumentos do primeiro grupo sustentam a possibilidade de que Guilherme 

matou Daniella Perez porque era capaz de fazer tudo para ascender na carreira e 

socialmente.  Contrastando diretamente trechos das reportagens “De bailarina a estrela, 

pelas mãos de Glória Perez” (30/12/1992), “Com disposição para fazer carreira” 

(31/12/1992) e “No teatro, três papéis de ‘michê’ e um show de gays” (30/12/1993) sobre a 

trajetória de vida de Daniella e de Guilherme respectivamente, esta justificativa torna-se 

evidente. 

Guilherme “abandonou” os estudos, Daniella Perez “arquivou um sonho”.  

“Caçula de uma família mineira de classe média com quatro filhos, o ator 

Guilherme de Pádua Thomaz, de 23 anos, estou apenas até os 15 anos , no Colégio Loyola, 

de jesuítas, em Belo Horizonte. Ele não concluiu o segundo grau porque  resolveu 

abandonar os estudos para dedicar-se as carreiras de modelo e de ator”. 

 

“Ainda dividida entre a coreografia, a encenação e as aulas da faculdade de 

Direito, aceitou participar da novela“O dono do mundo”. Completamente apaixonada pelo 

namorado Raul, fez questão de casar no papel com ele. Arquivou um antigo sonho de ser 

advogada e começou a esquecer a dança, fascinada pela TV”. 

Guilherme começou sua carreira fazendo três papéis de michê, Daniela começou 

dançando. “E só”. 

“No teatro três papéis de michê (prostituto) em peças com temática centrada no 

homossexualismo, além de ter participado no Rio do show gay  “A noite dos Leopardos”. 
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“Logo que saiu do palco na sua estréia teatral. Daniella Perez pulou desesperada 

no pescoço de Regina Curado, então coordenadora de Jazz do Carlota Portela, 

perguntando: - Eu fui bem? Eu fui bem? A peça era “Viralats, mas com pedigree”, o ano 

1989, e a cabeça da futura atriz estava a mil. Sua vida era dançar. E só. Desde os 5 anos 

de idade, por influência da mãe, uma pé-de-valsa frustrada, começou a dançar. 

Adolescente, passava o dia inteiro na academia de Carlota Portela, no Jardim Botânico. 

Almoçava em casa, perto dali, e voltava às tábuas corridas. O sonho era viajar pelo mundo 

dançando. E só”. 

Guilherme estava “obcecado” pelo sucesso e faria qualquer coisa para chegar aonde 

chegou, até participar do show  “A noite dos leopardos”, destinado ao público gay, ao passo 

que Daniella “fascinada” pela TV, nega propostas imorais, como posar para a revista 

masculina Playboy, para, seguindo o caminho certo, atingir o estrelado.  

 “O mineiro Guilherme de Pádua não tinha motivos para reclamar da sorte. Em 

seis anos desde que migrou de Belo Horizonte para o Rio, conseguiu saciar sua obsessão – 

engrenar na carreira de ator. Com a disposição que trouxe na bagagem, fixar -se na cidade 

não foi difícil. Guilherme entrou para o elenco de um espetáculo gay na Galeria Alasca e, 

em 1989, aceitou sem vacilar o primeiro convite de sua carreira – tornar-se um dos 

dançarinos de “A Noite dos Leopardos”, famoso show erótico masculino”. 

 

Mas o cuidado com o corpo nunca desapareceu. Na dieta alimentar, carne era 

assunto proibido. E um dia sem ginástica era um dia perdido. Daniella foi sondada – 

inutilmente – pela “Playboy”.  

(...) 

A insegurança profissional fazia com que chegasse aos estúdios com o texto 

decorado e ensaiado. Não atrasava e estava sempre rindo. De repente, virou musa e 

símbolo sexual pelas mãos da mãe. Alcançou o estrelado sendo uma das protagonistas da 

atual novela dos oito, escrita por Glória Perez. Isso não mudou em nada a personalidade 

de Daniella. Continuava tranqüila, um pouco geniosa e apaixonada pelo marido. Nas 

festas que iam, dançavam o tempo todo. Acabou sendo convidada para ser a rainha da 

Caprichosos de Pilares no carnaval de 93”. 

 Não obstante, o tom incisivo de O Globo, é importante ressaltarmos que a 

participação de Guilherme no espetáculo “A noite dos Leopardos” foi objeto de várias 

dúvidas, relatadas pelo próprio jornal. 
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“Apesar de o produtor do show “A noite dos Leopardos”, Germano Vezani, ter 

assegurado que o ator Guilherme de Pádua participou do espetáculo, o proprietário  e 

administrador  do Teatro Alaska, João Paulo Pinheiro, disse ontem não se lembrar dele 

como um dos muitos modelos que trabalharam nas várias montagens. João Paulo, que já 

produziu espetáculos com Marília Pêra, Maria Zilda, entre outros, diz estar revoltado com 

a ligação que a imprensa e a opinião pública vêm fazendo entre a morte de Daniella Perez 

e o teatro que administra há 15 anos:  

- Não lembro do Guilherme atuando no espetáculo. Acho que ele nem freqüentava 

a Galeria Alaska (“Dono do teatro diz que ator não era leopardo” – 21/01/1993). 

 

“O travesti Rogéria, que está há semanas em Barcelona, disse ontem ao Globo, por 

telefone, que o ator Guilherme de Pádua nunca participou do espetáculo “A noite dos 

Leopardos”, com o travesti Eloína. Segundo afirmou, a confusão foi formada logo após a 

morte de Daniella Perez porque Guilherme foi um dos atores da peça “Querelle”, que 

tinha Rogéria no papel principal. 

- Acho que essa história deve ficar bem esclarecida porque, pelas informações que 

eu tenho, o Guilherme teria vindo para atuar em “Querelle” diretamente de Belo 

Horizonte. Ele era muito estranho e quase não falava com ninguém. Recordo que na época 

ele só saia com uma namorada, bastante esquisita, que às vezes ia apanha-lo no fim da 

peça”(“Travesti nega que Guilherme tenha participado” – 21/01/1993).   

O casamento de Guilherme foi considerado um ato interesseiro: “Foi um 

ano produtivo Guilherme morava na Rua Júlio de Castilhos, no Posto 6, quando conheceu 

Paula de Almeida.(...) Eles se cassaram em março do último, e, dois meses depois, Paula 

engravidou. (...) o ator estava reformando um apartamento na Av. Atlântica, bem ao lado 

do apartamento dos sogros”.  Já o de Daniella era fruto do amor, da “sua mais forte 

paixão”. “Completamente apaixonada pelo namorado Raul, fez questão de se casar no 

papel com ele”(30/12/1992). 

Uma segunda via de explicação aludia ao desequilíbrio mental de Guilherme.  Em 

“As marcas da união nos corpos de Guilherme e Paula”, o Globo pretendeu demonstrar a 

perturbação psíquica de Guilherme revelando num tom de curiosidade e surpresa que o ator 

e sua esposa tinham tatuagens em seus órgãos sexuais. 

“Expliquei a ele o significado de gravar o nome no pênis, mas os dois já entraram 

na minha sala decididos – disse Hélio (o tatuador), que em 13 anos de profissão só tatuou 
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um órgão sexual masculino: o de um senhor que pediu a ele que desenhasse a cauda de um 

tigre no pênis e cara no cóccix. (...)  

- Em Porto Alegre, um casal queria que eu tatuasse as alianças na igreja mas o 

padre não deixou – disse Hélio, que discorda da supertição existente no meio, segundo a 

qual dá azar tatuar nome de pessoa  viva e número par” ( 31/12/1992). 

Na reportagem “No teatro, três papéis de michê e um show de gays” (30/12/1992), o 

jornal reproduziu um trecho da entrevista “Guilherme é diferente de Bira” dentro de um 

contexto que sugere uma verdadeira confissão de insanidade: 

“Na época dos ensaios da peça (Blue Jeans), em 30 de junho de 1991, Guilherme e 

o ator Maurício Ferraza, um ex-companheiro de “A noite dos Leopardos”, foram 

assaltados no Parque do Flamengo de madrugada. Na troca de tiros entre a polícia e os 

bandidos, Guilherme foi atingido sete vezes. Ele disse, mais tarde, que desde daquele 

episódio repensou sua  vida e mudou bastante, como contou a uma entrevista concedida há 

11 dias: - Eu era muito solto antigamente e fazia muitas loucuras. Agora estou mais 

espiritual” (grifo nosso).  

 Em “Ator chora ao gravar rompimento” (31/12/1992), O Globo insinuou que  

Guilherme era tão parecido com o seu personagem, – o possessivo, ciumento e machista 

Bira – , que o próprio ator chegava a confundir-se com ele, como se sua monstruosidade 

fosse capaz de romper as fronteiras entre realidade e ficção: 

“No seu último dia de trabalho, Daniella gravou anteontem a cena em que Yasmin 

rompe o namoro com Bira. No final da gravação, Guilherme chorou - o que causou 

surpresa entre os atores. A seqüência inicial dessa cena seria gravada amanhã: no cenário 

do quarto de Yasmin, Bira quer saber o motivo pelo qual ela está acabando o namoro”.  

A ficção contaminou o noticiário de tal forma, que  O Globo se transformou no grande palco 

de Guilherme, que também foi caracterizado como um ardiloso ator:  

“Guilherme usou o carro do sogro, o Santana LM 1115, e, para despistar, 

adulterou a placa com fita isolante, para o L parecer um O; (...) O relato solitário do ator 

conquistou o delegado, que foi definitivo: - O caso, para mim, está encerrado. O crime foi 

motivado por uma paixão de um dos lados. No caso de Daniella – decretou um veemente 

Mauro Magalhães, surpreendendo a todos” (30/12/1992). 

 “A escritora Glória Perez, mãe de Daniella e autora da novela “De corpo e Alma” 

foi consolada por Guilherme de Pádua, o assassino no local do crime. (...) Um longo 

abraço marcou o encontro dos dois”. (30/12/1992).  
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“O ator falou por mais de cinco horas e agiu de forma teatral diante dos jurados. 

Sem demonstrar emoção, repetiu a versão que já dera para o crime: segundo ele foi Paula 

que matou a atriz, com tesouradas” (24/01/1997).   

A medida em que o processo de Guilherme avançava, O Globo se tornava palco não 

só da “farsa” de Guilherme, mas também do defensor do ator, Paulo Ramalho, 

caracterizado como “advogado do diabo”. Ao noticiar o depoimento do ator no prime iro dia 

do julgamento, o jornal afirmou, inclusive, que Guilherme havia aprendido ser arrogante e 

irônico com o seu advogado. 

“Ao ser interrogado ontem no seu julgamento, o ator Guilherme de Pádua 

demonstrou ter apreendido muito nos últimos anos com seu advogado Paulo Ramalho. 

Irônico, nas quase quatro horas de seu interrogatório em plenário, ele interrompeu, 

corrigiu e até chamou a atenção do juiz José Geraldo Antônio (...). 

Corpo malhado, cabelo curto e usando calça jeans e camiseta de malha branca, 

que deixava perceber os músculos dos braços, Guilherme parecia estar indo tão bem ao 

seu depoimento que Ramalho, durante todo o interrogatório, só ficou em plenário menos de 

dez minutos. Permaneceu o resto do tempo do lado de fora, dando entrevistas. Num trecho 

em que Guilherme se referiu a Paula como uma menina dengosa, o público presente riu de 

suas declarações. Diante da performance do réu, Glória Perez demonstrou irritação. 

Diversas vezes, ela escreveu bilhetes para pessoas da família, que a acompanhavam no 

plenário”(“Réu foi teatral, mostrou frieza e afirmou ter sido só espectador do crime“ - 

23/01/1997).   

 

“Na primeira parte do tempo restante ele usou os laudos do processo para tentar 

provar que a vítima não foi espancada, como afirmava a acusação. A partir daí, passou a 

adotar um desempenho teatral: gesticulava muito, alterava o tom de voz, mostrava peças 

do processo a cada um dos jurados e chegou a usar uma caneta e uma boneca  para 

ilustrar suas explicações. A boneca serviu para ele mostrar ao júri como Daniella teria 

sido arrastada. Essa atuação desagradou a família de Daniella. A novelista Glória Perez, 

acompanhada de amigos, se retirou do plenário e só voltou após o tempo destinado a Paulo  

ramalho terminar” (“Júri decide: Guilherme é assassino” – 26/01/1994).   

 O segundo grupo de argumentos retrata a ambigüidade sexual do ator e o seu gosto 

pelas “artes ocultas” - concepções preconceituosas que contrastam com o padrão moral 

representado pela heterossexualidade e pelo cristianismo. Ao depor pela primeira vez na 
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delegacia de polícia, Guilherme disse que Daniella o assediava. Para O Globo tal 

depoimento revelou o lado machista do ator: “No estúdio, as pessoas também mostraram 

indignação contra a postura do delegado Mauro Magalhães. Na opinião do ator João Vitti, 

o Nando da novela “De corpo e alma”, o delegado é mais machista que o personagem 

Bira (feito por Guilherme)” ( 31/12/1992). A interpretação do jornal permaneceu a mesma 

durante toda a cobertura. A hipótese de haver um triângulo amoroso entre os envolvidos no 

assassinato não foi explorada. Assim, sempre que Guilherme afirmava que havia tido um 

“romance” com Daniella o Globo interpretava tal afirmação como algo absurdo, fruto de 

uma personalidade machista e doentia.  

“Guilherme voltou a dizer que teve um romance com Daniella por cerca de quatro 

meses e que pensou em se separar por causa dela:  

- Só não terminei meu casamento porque a Paula estava grávida e muito 

fragilizada – alegou ele.  – Meu romance com a Daniella começou em uma gravação. A 

gente vivia fugindo e nosso primeiro encontro foi em um posto de gasolina”(Réu foi teatral, 

mostrou frieza e afirmou ter sido só espectador do crime – 24/01/1997).  

 Além de machista, Guilherme também era retratado como homossexual, pois ele 

não só fazia papéis de “michê” no teatro, mas, segundo os relatos do jornal, se comportava 

como um verdadeiro “michê”: 

-“ Ele fazia isso o tempo inteiro. Chegava a ser chato ele procurando outros 

homens. Era do tipo “se colar, colou”. No início, parecia uma brincadeira, mas 

normalmente era sério – relatou o revoltado Mattar, que ainda não prestou o depoimento 

oficial na delegacia. O ator garantiu conhecer “vários homens” que foram  assediados por 

Guilherme” ( O Globo, 31/12/1992).  

Em “Rituais de Magia Negra e ciúme doentio” (31/12/1992), a religiosidade de 

Guilherme também atestava sua periculosidade: 

 “O interesse de Guilherme de Pádua por rituais de magia negra não era segredo 

entre parentes e amigos. No aniversário de sua mulher, Paula, há dois meses, Guilherme 

conversou duas horas sobre espiritismo com o biólogo e engenheiro aposentado Jorge 

Requena. Amigo e vizinho da família dela, ele disse que estranhou o interesse do ator:  

- Ele falou muito de magia e eu achei aquilo perigoso. 

Numa entrevista a revista Astral que esta nas bancas, Guilherme disse que sempre 

recorre aos conselhos de um guru mineiro que mora no Rio, conhecido como Mestre 

Chicão”. 
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Como vimos, a caracterização negativa de Guilherme se deu em oposição a uma 

espécie canonização da vítima. Daniella só possuía características positivas: era talentosa, 

responsável, doce, fiel ao marido, boa filha, compreensiva e inocente. Guilherme, por sua 

vez, foi retratado como ciumento, machista, homossexual, prostituto, interesseiro, adepto 

aos rituais de magia negra, violento e desequilibrado. 

Por outro lado, resta nos esclarecer que Paula Thomaz também foi caracterizada de 

modo negativo pelos jornalistas, mas de uma maneira mais branda, se comparada com 

Guilherme. Paula estava grávida de quatro meses na época do crime, estava com sua saúde 

frágil. Era mais difícil acreditar que essa mulher, nesse estado, tivesse forças para cometer 

um crime tão brutal. Seja como for, ela, de fato, participou do crime, e isso era motivo 

suficiente para que o Globo a relatasse como uma menina mimada, ciumenta, 

temperamental, fria e antipática.  

“Testemunhas da confissão de Paula, os detetives Waldir  e Nélson e o inspetor 

Nélio  Machado tinham ido à casa à procura da tesoura que teria sido usada no crime. 

Segundo os policiais, Paula mostrou -se extremamente fria ao falar do homicídio, 

afirmando que o marido fora muito bobo e que ela fora a única a manter-se calma” 

(Mulher do ator ajudou a matar Daniella” - 31/12/1992). 

 

“No prédio onde moram Guilherme e Paula, os vizinhos são unânimes em 

comentar a timidez do ator. No entanto, o comportamento de sua mulher desagradava 

algumas pessoas. Uma moradora que não quis se identificar, disse que Paula, desde a 

infância, sempre se mostrou uma pessoa temperamental, de difícil relacionamento. O 

jornaleiro Luigi Benedetto, em cuja banca ela comprava gibis, disse que “Paulinha era 

bem atrevida” (“Rituais de magia e ciúme doentio” – 01/01/1993).   

 

“ - Ela (Paula) tem apenas 19 anos, mas são 19 anos marcados por grandes 

depravações, por atitudes constantes de violência, de agressividade. Quero mostrar a 

figura real dessa mulher. Ela é muito mais perigosa do que ele (Guilherme). 

As únicas pessoas que Glória Perez revelou terem colaborado com o dossiê são o 

produtor do show “A noite dos leopardos”, Germano Vezani, e a sua mulher, Valéria. O 

casal contou a novelista que Paula foi protagonista de uma cena de ciúmes na Galeria 

Alaska. Segundo eles, ela ameaçou com uma garrafa um afã do Guilherme, que participava 

do espetáculo” (21/01/1993).  
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“Em 1991, pouco antes de reatar o seu namoro com o ator Guilherme de Pádua, 

Paula de Almeida Thomaz ameaçou, diversas vezes, por telefone, uma jovem que se 

relacionava com um ator do show  “Os selvagens da madrugada”, ainda em cartaz no 

Teatro Alaska. A jovem, de 25 anos, cujo nome está  sendo mantido em sigilo conversou  na 

tarde de anteontem com os promotores do II Tribunal do Júri, José Muinoz Piñeiro Filho e 

Maurício Assayag, e prestará depoimento na 16ª DP (Barra) ou na Justiça, segundo uma 

fonte do Ministério Público. Depois de várias ligações, quando sua voz foi reconhecida, 

Paula se identificou  e assumiu a autoria dos telefonemas anônimos”(21/01/1993 – “Paula 

ameaçou rival pelo telefone em 91”).   

 

O quadro a seguir retrata os principais adjetivos utilizados ao longo da cobertura 

para descrever a personalidade dos envolvidos: 

 

Daniella  Paula  Guilherme  

Doce, meiga,  alegre, 

disciplinada,dedicada, 

apaixonada pelo marido, boa 

filha, amiga, tranqüila, um 

pouco geniosa, 

sonhadora,linda, símbolo 

sexual, educada, leal, generosa, 

acolhedora, 

compreensiva,cheia de ternura 

e atenção para com seu 

próximo, sempre disposta a 

prestar auxílio a quem 

recorresse a ela. 

Fria, calma, ciumenta, 

temperamental, de difícil 

relacionamento, atrevida,, 

obsessiva, calculista, sem 

escrúpulos, abjeta, imunda, 

cínica, obscena, indignam, 

devoradora de miches,  

Animal, adepto ao ritual de 

magia negra, interesseiro, 

esquisito, tenso, agressivo, 

gentil, dissimulado, cínico, 

falso, calmo, frio, louco, 

psicopata, obsessivo, 

homossexual, michê, prostituto, 

ciumento, tímido,teatral, 

vagabundo 

 

 

Assim, aproximando o comportamento do acusado aos de grupos marginalizados 

socialmente – garotos de programa, homossexuais, pessoas tatuadas, adeptos do ritual de 

magia negra e do candomblé, O Globo explicou a morte da atriz Daniella Perez sem se 
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preocupar com a legitimidade e imparcialidade de suas fontes, com o depoimento dos 

envolvidos e, principalmente, com o conteúdo informativo das notícias publicadas, afinal 

de contas uma narrativa moralizante que reproduz os parâmetros da decência comum é 

autovalidante.  

Essa prática não deve ser vista como manipulação, uma vez que os jornalistas não 

incluíram os valores sociais e morais nas notícias de maneira consciente, mas 

especialmente porque acreditavam que essa era a versão que mais correspondia aos anseios 

do público. Nesse sentido é que a narrativa moralizante de O Globo conseguiu conviver de 

maneira harmônica com a objetividade jornalística, pois todo o seu conteúdo moral passou 

por um processo de “objetificação” (Ettema e Glasser, 1998): foi transformado em 

episódios do passado de Guilherme. 
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CONCLUSÃO 
 
 

“ O réu Guilherme de Pádua foi denunciado, pronunciado e libelado como incurso 

nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV do Código Penal, por ter no dia 28 de 

dezembro de 1992, no período noturno, em local ermo existente na Barra da Tijuca, 

fazendo uso de instrumento perfuro –cortante, desferido golpes em Daniella Perez, 

causando-lhe a morte, conforme descrito no auto de exame cadavérico de folhas 59 e 60.  

“A acusação ainda envolve as qualificadoras do motivo torpe e de recurso que 

impossibilitou a defesa da vítima. 

“(...) As partes sustentaram suas pretensões em plenário. A acusação pleiteou a 

condenação nos termos do libelo. A defesa sustentou a tese negativa de autoria e, 

subsidiariamente, a do erro sobre o elemento do tipo. 

“Formulados os quesitos, conforme termo próprio, o Conselho de Sentença 

acolheu integralmente a pretensão acusatória. Em face da decisão soberana dos senhores 

jurados, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu nas penas dos 

artigos 121, parágrafo 2º, incisos I e IV do Código Penal.  

“A sanção aplicável ao réu dentro dos limites fixados em lei, resultará das 

circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal.  

“A conduta do réu exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde, 

quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar ao ataque 

de seu algoz, pois, além da desvantagem da força física, o fato se desenrolou em local onde 

jamais se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima. 

“Demonstrou o réu ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, por não 

viscejarem no seu espírito os sentimentos de amizade, generosidade e solidariedade, 

colocando acima de qualquer outro valor a sua ambição pessoal.  

“Diante dessas circunstâncias, onde se acentua um intenso grau de culpabilidade, 

impõem-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para 

reprovação e prevenção do crime, consoante determina o dispositivo legal norteador da 

aplicação da pena.  

“O acusado, em que pese sua personalidade antes retratada, é primário. 

“Nestas condições, fixo a pena base em 19 anos de reclusão, tornando-a definitiva, 

ante a ausência de circunstância legal ou causa especial que justificaria sua alteração. 

“Condeno, ainda, o réu a pagar as custas do processo. O regime prisional para o 

início do cumprimento da pena é o fechado. 
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“Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, porque lhe nego o direito de 

recorrer em liberdade, pelas razoes de sua custódia preventiva e também por força desta 

condenação”. (26/01/1997).    

 

A sentença de condenação do ator Guilherme de Pádua, proferida pelo Presidente do 

II Tribunal do Júri do Estado do Rio de Janeiro, juiz José Geraldo Antônio, e publicada no 

O Globo, na edição de 26 de janeiro de 1996, sintetiza de forma bastante eloqüente a 

problemática que envolve a  relação que se estabelece entre Imprensa e Justiça na produção 

de verdades sobre crimes.  

No que se refere à simbiose presente nessa relação, a referida sentença comprova, 

de fato, a proximidade dos julgamentos realizados no âmbito do Judiciário e da Imprensa. 

Ambos condenaram Guilherme de Pádua, cada qual, porém, valendo-se de modos que lhes 

são próprios. Analisando tais modos, encontramos os diversos fatores que provocam a 

competição, e assim, o conflito, entre essas duas instituições.  

Vimos que enquanto a Imprensa se vale de um procedimento oficioso para produzir 

o noticiário, construindo-o a medida que os acontecimentos vão se desenrolando, o 

Judiciário se utiliza de um procedimento oficial, cujas regras estão previamente 

estabelecidas em lei.  Segue-se ainda que os julgamentos realizados pela Imprensa têm 

como conseqüência à punição moral dos acusados (Ettema e Glasser, 1998) . Por outro 

lado, os realizados pela Justiça, recaem diretamente sobre a liberdade individual, ou seja, 

levam à atribuição de punições concretas (Jesus, 1998). 

Essa última diferença, em especial, é resultado - e ao mesmo tempo a justificativa - 

da diversidade do ritmo de produção das duas instituições. Submetida a prazos curtíssimos, 

a Imprensa tem que ser rápida e implacável em seus julgamentos. Dessa forma, o veredicto 

de O Globo no caso Daniella Perez foi imediato, não somente porque o jornal tinha 

interesses institucionais na condenação de Guilherme, mas sobretudo devido às limitações 

temporais e organizacionais que os jornalistas têm de enfrentar para garantir a circulação 

diária do noticiário (Darnton, 1990; Tuchman, 1980). O Judiciário, por sua ve z, submete-se 

a prazos bem mais espaçosos, estabelecidos em lei. A finalidade de tais prazos é garantir a 

ampla defesa do acusado, sem a qual o processo é considerado nulo (Nucci, 2002). É por 
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conta desse aspecto que os julgamentos judiciais constantemente são resultados de longos 

processos.  

 Quanto à temporalidade, é preciso destacar ainda que a Imprensa para suprir a 

demanda por verdades instantâneas tende a privilegiar as informações fornecidas pela 

Polícia, em detrimento das fornecidas pela Justiça, já que estas são apuradas em um 

momento posterior, distante do fato original, quando o acontecimento já não é mais notícia. 

Esse modo de agir é problemático, pois ao se valer mais da Polícia do que da Justiça, a 

Imprensa termina por subverter a lógica em que a verdade jurídica é produzida. Em outras 

palavras: o inquérito policial passa a ter um valor maior no noticiário do que o processo 

penal, sendo que é neste último em que o acusado exerce o seu direito de defesa. 

Especificamente quanto aos discursos adotados pela Imprensa e pelo Judiciário, 

deve-se registrar que o discurso jornalístico, diferente do discurso jurídico, - que é 

especifico, corporativista e restrito às palavras da lei -, tende a ser o mais genérico possível 

e por isso fundamenta-se num código também genérico, organizado por critérios de ordem 

da narrativa (White, 1981). E mais: o público ao qual o jornalismo se dirige é leigo em 

matéria jurídica, dessa forma, seu discurso longe de ser técnico e excludente, tem que ser 

simples e claro. Nesse sentido, traduzir o discurso jurídico nem sempre é uma tarefa fácil, 

razão pela qual os jornalistas tendem a naturalizá- lo ou simplificá- lo ao máximo possível, 

reduzindo, dessa forma, suas peculiaridades.  

Para a Imprensa, o crime, em si, é o dado jurídico de maior valor noticioso. Dessa 

forma, antes de se interessar pela discussão jurídica que o crime possa comportar, os 

jornalistas se empenham em construir uma estória a seu respeito (Bird e Dardenne,1993). 

No desempenho de tal tarefa, eles se autocredenciam como uma espécie de personagem que 

tem autoridade para desvendar para o público acontecimentos que ficariam restritos, se não 

fossem sua ação (Ettema e Glasser, 1998; Zelizer,1992). Nesse sentido, os jornalistas 

constroem, a cada matéria, o cenário do melodrama, e portanto, acusam, julgam e 

penalizam para caracterizar os personagens envolvidos.  

Assim, vistos a partir do referencial teórico empregado nesta dissertação, os casos 

de pré-julgamento, denúncias sem provas, violação dos direitos individuais dos cidadãos, 

antes de serem formas de invasão, por parte da Imprensa, à esfera de competência do 
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Judiciário, são resultados da interação e da homologia entre dois sistemas de produção da 

verdade (Foucault, 2002).   

Sob esta ótica, as análises que se ocupam do tema “mídia e justiça” e que 

privilegiam a perspectiva da violação das prerrogativas e dos direitos constitucionais por 

parte da Imprensa (Fausto Neto, Castro e Lucas, 1995; Mendonça 2001; Alsina e Velloso, 

1995), ainda que importantes, permanecem normativas, uma vez que ao noticiarem o crime 

e a violência, os jornalistas não se pautam pela Constituição Federal e pelos Códigos Penal 

e Processual-penal. 

Nessa direção, procurou-se antes de criticar a Imprensa por sua irresponsabilidade 

ou abuso de poder, apresentar o jornalismo como sistema de produção de verdades. Dessa 

forma,  nossa análise não almejou problematizar apenas o produto final do jornalismo - a 

notícia -, mas considerá- lo a partir das condições de produção que nele se apresentam, 

fazendo o mesmo no direito, para, em seguida, tentar entender numa perspectiva mais 

aprofundada, os dilemas que se apresentam na complexa,- porém, fascinante, - relação que 

se estabelece entre Imprensa e Poder Judiciário.      
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