
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

Diogo Ianzer Viedo 

 

 

 

 

JORNALISMO INVESTIGATIVO E PROCESSOS DE APURAÇÃO: UM 

ESTUDO DAS REPORTAGENS DO JORNALISTA GIOVANI GRIZOTTI  

DO GRUPO RBS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Santa Maria, RS 

2010



Diogo Ianzer Viedo 

 

 

 

 

 

JORNALISMO INVESTIGATIVO E PROCESSOS DE APURAÇÃO: UM 

ESTUDO DAS REPORTAGENS DO JORNALISTA GIOVANI GRIZOTTI  

DO GRUPO RBS  

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social – 

Habilitação em Jornalismo – Área de Ciências Sociais, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de – Bacharel em Jornalismo. 

 

 

 

Orientadora: Viviane Borelli 

 
 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2010



Diogo Ianzer Viedo 

 

 

 

 

JORNALISMO INVESTIGATIVO E PROCESSOS DE APURAÇÃO: UM 

ESTUDO DAS REPORTAGENS DO JORNALISTA GIOVANI GRIZOTTI  

DO GRUPO RBS  

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social – 
Habilitação em Jornalismo – Área de Ciências Sociais, do Centro Universitário 
Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de – Bacharel em Jornalismo. 
 

 

________________________________________________ 
Dra. Viviane Borelli – Orientadora (Unifra) 

 

 

_______________________________________________ 
Ms. Rosana Cabral Zucolo (Unifra) 

 

 

_______________________________________________ 
Ms. Maicon Elias (Unifra) 

 

 

 

Aprovado em, ___ de julho de 2010. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico essa pesquisa a meus pais, Cândido Odilon 
Rodrigues Viedo e Gicelda Ianzer Viedo, que ao longo 
de toda minha trajetória, lutaram e se dedicaram para 
que eu pudesse seguir meu destino e atingir este sonho. 
Essa conquista é tão minha quanto de vocês, pois são 
os maiores exemplos de humildade, honestidade e 
trabalho que Deus colocou em minha vida. Dedico 
também às minhas irmãs Cândida, Cláudia e Luciana, 
que em todos os momentos, mesmo longe fisicamente, 
estiverem sempre presentes nessa caminhada. Dedico 
da mesma forma essa vitória a Daniel Alvorcem, 
Rodrigo Brandão e Nicholas Pananos, por fazerem 
parte da minha família e demostrarem sempre grande 
disposição em contribuir para meu sucesso. Dedico 
essa pesquisa aos meus sobrinhos, crianças 
maravilhosas que enchem minha vida de alegria. 
Embora não tenham a maturidade necessária para 
compreender a importância dessa conquista, ofereço-a 
a Vicente, Pedro, Francisco, Sofia, Nicholas e 
Penelope. Essa vitória não é só minha, é nossa. Todos 
nós batalhamos juntos até aqui.  

 
 
 
 
 
 
 



4 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

A conquista de um grande objetivo, mesmo que individual, é sempre fruto da 

dedicação e trabalho de muitas pessoas, a que chamo de equipe. Ao concluir uma etapa 

tão almejada, manifesto minha gratidão a todas as pessoas que fizeram parte desta 

“minha equipe”. 

Agradeço aos meus pais, heróis da minha existência, por não medirem esforços 

para que eu atingisse esse e tantos outros objetivos. Meu muito obrigado às minhas três 

“irmães”, por todas as vezes que a elas pedi a mão, e fui carregado no colo. Não só com 

palavras conseguirei manifestar e retribuir o amor e o apoio incondicional que vocês me 

deram até aqui. Aos meus cunhados e sobrinhos, amigos sempre presentes, obrigado. 

Aos colegas, que dividiram inúmeros momentos durante esses quatro anos e meio 

e à todos os professores e funcionários, grandes mestres, que compartilharam o seu vasto 

conhecimento e contribuíram muito para minha formação acadêmica e amadurecimento 

pessoal, meu eterno agradecimento. Vocês estarão guardados para sempre na minha 

memória. 

À professora que tem minha profunda admiração, Dra. Viviane Borelli, por 

orientar minha pesquisa com muita paciência, dedicação e profissionalismo, meu 

obrigado. O teu conhecimento e interesse foram determinantes para o resultado desse 

trabalho. 

Agradeço aos meus amigos, que acompanharam minha trajetória, minhas 

dificuldades, e que também dividiram alegrias e deram força nos momentos difíceis.  

Enfim, agradeço a todos aqueles que acreditam e torcem pelo meu sucesso. 

Embora alguns tenham atuado com maior intensidade que outros na construção desse 

sonho, atribuo à todos, essa tão desejada vitória.  



5 

RESUMO 

 

Este trabalho analisa os processos de apuração e de produção do jornalista investigativo do 
Grupo Rede Brasil Sul (RBS), Rio Grande do Sul, Giovani Grizotti. Para isso, são utilizados 
como objeto de estudo as reportagens “A Farra dos Vereadores”, “A Travessia do 
Contrabando”, “Fraude das Merendas”, “Fraude das Consultas” e “Escândalo das Sucatas”, 
veiculadas entre fevereiro de 2006 e setembro de 2008.  Trata-se de uma pesquisa descritiva 
analítica e de caráter qualitativo. Faz-se uso da observação da prática do jornalista nos 
veículos em que trabalha através da leitura detalhada das reportagens no jornal Zero Hora 
(Grupo RBS). A partir da leitura sistemática dessas reportagens, entrevista com o jornalista e 
posterior análise acerca dos processos de apuração e investigação do repórter, os dados são 
relacionados e comparados aos conceitos de notícia, ética e função social do jornalismo. O 
estudo busca esclarecer alguns preceitos relacionados à ética profissional e evidencia o papel 
do jornalismo investigativo como instrumento de ‘fiscalização’ de órgãos públicos e possível 
provocador de mudanças de atitudes na sociedade. 
 
Palavras-chave: Jornalismo; Investigativo; Ética; Processos de Apuração. 
 

 

ABSTRACT 

 

This work analyses the processes of verification and production of the investigative journalist 
of the Group Rede Brasil Sul (RBS), Rio Grande do Sul, Giovani Grizotti. The following 
articles are used as object of study “ A Farra dos Vereadores”, “A Travessia do Contrabando”, 
“Fraude das Merendas”, “Fraude das Consultas” and “Escândalo das Sucatas”, published 
between February of 2006 and September of 2008. This is an analytical descriptive research 
and qualitative character. The observation of the journalist practice in the vehicle where he 
works is used through the detailed reading of the articles in the newspaper Zero Hora (RBS 
Group). From the systematic reading of these articles, interview with the journalist and 
subsequent analyses concerning the processes of verification and investigation of the reporter, 
the data are related and compared with the concepts of news, ethics and social function of 
journalism. The study searches to clarify some rules related to professional ethics and 
evidence the whole of the investigative journalism as instrument of ‘inspection’ of the public 
agencies and possible provoking changes of attitudes in the society. 
 
Keywords: Journalism; Investigative; Ethics; Processes of verification. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A motivação dessa pesquisa surgiu a partir do interesse em compreender a missão do 

jornalismo na sociedade. A função primordial de levar informação às pessoas, contribuindo 

para a democratização das notícias e do conhecimento, originou o desejo de esclarecimento de 

algumas práticas utilizadas por uma modalidade pouco comum na imprensa brasileira, o 

jornalismo investigativo. Ele tem em seus processos e metodologia um modo especial de 

atuação, reconhecido por alguns autores como categoria jornalística, mesmo que esse 

reconhecimento não seja unânime, especialmente entre jornalistas. 

 A pesquisa tem o objetivo de compreender as práticas investigativas utilizadas pelo 

jornalista do Grupo RBS Giovani Grizotti a partir das matérias veiculadas no jornal Zero Hora 

(RS). Analisa-se a atividade jornalística do jornalista perante pautas consideradas de interesse 

público, tendo relevância para a sociedade por tratar de questões pouco mostradas no 

jornalismo cotidiano. 

O trabalho baseia-se em conceitos de mais de vinte autores que tratam do jornalismo 

investigativo. 

Essa discussão com os autores foi essencial para compreender as singularidades do 

jornalismo investigativo, a função social do jornalista, a noticiabilidade e a construção da 

notícia. 

Após compreensão desses conceitos centrais foi possível, então, fazer uma leitura mais 

aprofundada e crítica das reportagens realizadas pelo jornalista Giovani Grizotti. Após 

observação e seleção de 5 reportagens, foram definidas 4 categorias para analisá-las 

individualmente: Tema, Processos de Apuração, Abordagem e Consequências. Depois, 

buscou-se comparar as reportagens, mostrando-se semelhanças e repetições na prática do 

jornalista.  

Ao comparar as práticas do jornalista investigativo Govani Grizotti, de 36 anos, 

formado na Pontificia Universitária Católica de Porto Alegre (PUC-RS), em 2001, com as 

normas expressas no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, observou-se a utilização de 

alguns métodos condenáveis durante o processo de apuração e de investigação, como o uso de 

câmera oculta, outra identidade, disfarce, infiltração, além de forjar situações para comprovar 

alguns fatos. 
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 A pesquisa é descritiva analítica e de caráter qualitativo e está organizada em quatro 

capítulos. 

  No primeiro capítulo são abordados conceitos de notícia que, segundo Leandro Fortes 

(2004), é tudo aquilo que alguém, em algum lugar, quer manter escondido; de noticiabilidade, 

com a apresentação de seus critérios, e a definição da função social do jornalista: 

democratizar as informações liberta de interesses, preconceitos e pressões, conforme 

definição de Fortes (2004). Considera-se também o jornalismo investigativo e suas 

especificidades, as diferenças, particularidades, características, processos de apuração, relação 

com as fontes e preceitos éticos. Após, discutiu-se, ainda, a contribuição de autores que 

recentemente tem investigado o tema. Também se faz um breve resgate do histórico do 

jornalismo investigativo no Brasil e no mundo. 

No segundo capítulo, parte-se para a definição do corpus, sistematização dos dados e 

análise, que é feita de maneira individual e também comparativa das reportagens “A Farra dos 

Vereadores”, “A Travessia do Contrabando”, “Fraude das Merendas”, “Fraude das Consultas” 

e “Escândalo das Sucatas”.  

   As recorrências e singularidades dos processos de apuração presentes nas reportagens 

são apresentadas e analisadas conforme os posicionamentos dos autores estudados. Ainda, 

para dar conta do objetivo do trabalho, fez-se entrevista com o repórter Giovani Grizotti e 

também foram usados textos postados no blog pessoal do jornalista. Ao utilizar diferentes 

técnicas de pesquisa busca-se compreender de uma forma mais ampla como o jornalista 

Giovani Grizotti realiza a sua prática e em que medida podemos caracterizar e delinear um 

modo específico de fazer jornalismo investigativo.  

“Uma vantagem desse modelo é permitir criar uma estrutura de comparação de 

respostas e articulação de resultados, auxiliando na sistematização das informações fornecidas 

po diferentes informantes” (DUARTE, 2009, p. 67). 

  Vale ressaltar que no desenvolvimento do trabalho buscou-se entender a 

especificidade do jornalismo investigativo e analisar como o jornalista Giovani Grizotti 

desenvolve o seu trabalho caracterizado como jornalismo investigativo. 
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2  JORNALISMO INVESTIGATIVO 

 

Para entender melhor o objeto de estudo, considera-se inicialmente o conceito de 

notícia, a função social do jornalista e o histórico da prática no Brasil. Depois centra-se nas 

características peculiares desse modo específico de fazer jornalismo. Também serão 

discutidas as relações entre fontes e jornalistas e o processo de apuração e produção de 

reportagens investigativas. Só depois dessa discussão teórica, parte-se para o delineamento da 

metodologia e a análise das reportagens do jornalista Giovani Grizotti publicadas em Zero 

Hora. 

 

2.1  NOTÍCIA, NOTICIABILIDADE E O PAPEL DO JORNALISTA. 

 

  O jornalismo tem como matéria-prima, a informação, que é transformada em notícia 

para posterior divulgação. Segundo Leandro Fortes, notícia é tudo aquilo que o jornalista 

descobre a partir de certa investigação. “O ofício de se publicar notícias é, por si só, o 

resultado de atividade investigativa que demanda, em graus diferentes, um processo de 

apuração” (FORTES, 2005, p.15). 

De acordo com Pery Cotta, a informação está presente no cotidiano de todas as 

pessoas e municia todos os grupos da sociedade. E define: 

 
“Informação, por sua etimologia, significa tanto transmitir algo como dar 
instrução, educar, ajudar a formar um pensamento a respeito. (...) Na verdade, 
pela utilidade que tem, informação é muito mais do que isto. É quase tudo. 
Basta ver quem se utiliza da informação: o governo, a sociedade como um 
todo e cada indivíduo,” (COTTA, 2005, p. 29). 

 

Para Nelson Traquina (2005), o jornalismo atual praticado em sociedades 

democráticas, surgiu no século XIX. Quando surgiu o primeiro “massmedia”, chamado de 

imprensa. A rápida expansão dos jornais ao longo do período possibilitou uma crescente 

criação de funções e empregos. Com isso, muitas pessoas passaram a dedicar-se em tempo 

integral a uma atividade que, durante as décadas do século XIX, reformulou seu objetivo 

perante seu público – fornecer informação e não mais, somente propaganda. Essa nova 

postura transformou a notícia no elemento principal do jornalismo. 
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“Este novo paradigma será a luz que viu nascer valores que ainda hoje são 
identificados com o jornalismo: as notícias, a procura da verdade, a 
independência dos jornalistas, a exatidão, e a noção do jornalismo como um 
serviço ao público – uma constelação de ideias que dão forma ao emergente 
“pólo ideológico” do campo jornalístico” (TRAQUINA, 2005, p. 34). 
  

A partir desse novo modelo do jornalismo, conhecida como “penny press”, os jornais e 

periódicos são tratados como um negócio que deve render lucros, transformando a notícia em 

produto. O aumento das tiragens passa a ser a meta das empresas de midia. Esse novo produto 

à venda nas páginas dos jornais consolida um novo grupo social – os jornalistas. 

   

 “Assim, no século XIX, verificamos a emergência de um novo paradigma – 
informação, não propaganda – que é partilhado entre os membros da sociedade 
e os jornalistas; a constituição de um novo grupo social – os jornalistas – que 
reinvindica um monopólio do saber – o que é notícia; e a comercialização da 
imprensa – a informação como mercadoria” (TRAQUNA, 2005, p. 34). 

 

Esse valioso e lucrativo produto, afinal o que é? Para Traquina (2005), os jornalistas 

possuem uma opinião simplista e minimalista sobre o que é notícia. O jornalista é 

compreendido simplesmente como um transmissor dos fatos. E como tal, tem atuação muito 

limitada. 

 
“a) simplista porque, segundo a ideologia jornalística, o jornalista relata, capta, 
reproduz ou retransmite o acontecimento. Segundo a metáfora dominante no 
campo jornalístico, o jornalista é um espelho que reflete a realidade. O 
jornalista é simplesmente um mediador; e b) minimalista porque, segundo a 
ideologia dominante, o papel do jornalista como mediador é um papel reduzido. 
Aliás, é significativo que, habitualmente, os jornalistas sejam relutantes em 
reconhecer ou assumir a importância e a influência do seu trabalho” 
(TRAQUINA, 2005, p. 62). 

 

Para Miquel Rodrigo Alsina (2009), a notícia é a narração de um fato. Tal 

narração pode ser um relato verdadeiro, ou até mesmo falso. Aquilo que é transformado 

em notícia é, portanto, uma narrativa de algo sem um contrato de fidelidade estabelecido 

com a verdade. 

 
“Em primeiro lugar, a notícia não é um fato, e sim basicamente, a narração de 
um fato. Em segundo lugar, a veracidade da notícia é um tema absolutamente 
questionável. Existem notícias falsas e nem por isso deixam de ser notícias. O 
conceito de notícia não leva implícito o conceito de verdade” (ALSINA, 2009, 
p. 296). 

 



12 

O conceito de notícia segundo o dicionário de Moles (1975:495), citado por 

Alsina, diz: “a notícia é a narração de um acontecimento, de uma parte da vida 

individual ou coletiva, de algo verdadeiro ou fingido, provado ou não (boato)” 

(ALSINA, 2009, p. 296).  

 

De acordo com Pery Cotta (2005), nem tudo que acontece vira notícia. Os 

acontecimentos de ocorrência repetitiva e rotineira não despertam interesse jornalístico. 

O jornalismo trabalha com os fatos inéditos, novos, inusitados e que possam causar 

algum impacto. 

 
“Notícia é, na técnica do jornalismo, a informação sobre uma pessoa ou um 
acontecimento, fato novo, inédito ou inusitado, capaz de provocar impacto, 
interesse ou despertar a curiosidade das pessoas. Será mais notícia ou 
provocará mais impacto se interessar a um número maior de pessoas. Notícia 
é, na técnica da reportagem, a informação que merece ser notada, isto é, 
transformada em anotação, em registro para possível nota posterior ou 
reportagem, a respeito de um acontecimento ou da vida. Não qualquer 
acontecimento, mas um fato de interesse jornalístico” (COTTA, 2005, p.76). 

 

Leandro Fortes (2004) sintetiza o conceito de notícia: “é tudo aquilo que alguém, 

em algum lugar, quer manter escondido. O resto é propaganda” (FORTES, 2004, p. 36). 

As notícias, em geral, apresentam-se de modo previsível, sob um formato 

basicamente padrão. Para tornar-se notícia, um fato ou acontecimento deve atender a um 

conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento 

jornalístico. Esse conjunto de critérios conhecido como critérios de noticiabilidade 

formam os chamados valores-notícia. 

 

 “Uma conclusão geral dos estudos sobre os conteúdos dos media noticiosos é 
que as notícias apresentam um “padrão” geral bastante estável e previsível”. A 
previsibilidade do esquema geral das notícias deve-se à existência de valores-
notícia que os membros da tribo jornalística partilham. (...) Assim, os critérios 
de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se um 
acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser 
julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, 
possuindo “valores-notícia” (“newsworthiness”) (TRAQUINA, 2005, p. 63). 

 

De acordo com o estudo de Galtung e Ruge (1965/1993) citado por Nelson Traquina 

(2005), os jornalistas utilizam na produção do seu trabalho e no fluxo das notícias, doze 
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valores-notícias principais, identificados e selecionados a partir da pergunta “como é que os 

acontecimentos se tornam notícia?”. 

“1) a frequência, ou seja, a duração do acontecimento; 2) a amplitude do 
evento; 3) a clareza ou falta de ambiguidade; 4) a significância; 5) a 
consonância, isto é, a facilidade de inserir o “novo” numa “velha” ideia que 
corresponda ao que se espera que aconteça; 6) o inesperado; 7) a continuidade, 
isto é, a continuação como notícia do que já ganhou noticiabilidade; 8) a 
composição, isto é a necessidade de manter um equilíbrio nas notícias com 
uma diversidade de assuntos abordados; 9) a referência  a nações de elite; 10) 
a referência a pessoas de elite, isto é, o valor-notícia da proeminência do ator 
do acontecimento; 11) a personalização, isto é, a referência às pessoas 
envolvidas; e 12) a negatividade, ou seja, segundo a máxima “bad news is 
good news” –  notícia ruim é notícia boa” (TRAQUINA, 2005. p.69,70). 

 

As pautas investigativas atendem, em geral, aos critérios de amplitude do 

acontecimento (2), clareza ou falta de ambiguidade (3), significância (4), inesperado (6), 

personalização (11) e nagatividade (12). 

 

Os canadenses Richard Ericson, Patricia Baranek e Janet Chan (1987:139-140) 

citados por Traquina (2005), advertem que os critérios de noticiabilidade não constituem 

de forma irredutível, regras a serem seguidas pelos jornalistas no processo de produção 

das notícias, mas sim, um conjunto de elementos que facilitam a compreensão e 

reconhecimento da importância de cado acontecimento. Também ajudam na tomada de 

decisões na definição daquilo que deve ser selecionado e apresentado como notícia. 

 

 “Os valores-notícia, ou critérios de noticiabilidade, são “múltiplos, 
entrecruzados, e que não são fáceis de classificar pelo analista de pesquisa”. 
Segundo os autores, os valores-notícia não são imperativos, mas sim 
elementos que ajudam o jornalista a reconhecer a importância dos 
acontecimentos, a proceder a escolhas dentre as alternativas, e a considerar as 
escolhas a fazer” (TRAQUINA, 2005, p. 73). 

 

Nelson Traquina (2005) classifica os valores-notícia apresentados por Galtung e 

Ruge como valores-notícia de seleção. Segundo ele, existem também os valores de 

construção, ligado às formas de construir a notícia, aos modos com que vai ser 

apresentada. 

 

 “Os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os jornalistas 
utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um 
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acontecimento como candidato à sua transformação em notícia e esquecer 
outro acontecimento.  Os valores- notícia de seleção estão divididos em dois 
sub-grupos: a) os critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta 
do acontecimento em termos da sua importância ou interesse como notícia e b) 
os critérios contextuais que dizem respeito ao contexto de produção da notícia. 
Os valores-notícia de construção são qualidades da sua construção como 
notícia e funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, 
sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser 
prioritário na construção do acontecimento como notícia” (WOLF apud 
TRAQUINA (2005) p.78). 

 

É preciso dizer que é especialmente através do gênero informativo reportagem 

que as mídias expõem os acontecimentos e desdobramentos sobre o fato noticioso, sob a 

narração do jornalista. Pery Cotta (2005) assim a define:  

 

“Relato de acontecimento importante, feito pelo jornalista que tenha estado no local 
em que o fato ocorreu ou tenha apurado as informações relativas a ele. A reportagem 
é o produto fundamental da atividade jornalística. Ele deve conter a descrição mais 
exata e objetiva possível, o relato das versões de todas as partes envolvidas no fato 
e, se possível, a opinião dos especialistas” (COTTA, 2005, p.132). 

 

Miquel Alsina (2009) considera muito claro o trabalho do jornalista: selecionar os 

fatos que serão notícia a partir de critérios específicos. Dessa forma, o jornalista é um leitor 

privilegiado do mundo ao seu redor que trabalha na geração das imagens da realidade 

coletiva, despertando o interesse pelas questões sociais. 

 
“Dessa feita, costuma ser utilizada a metáfora do jornalista como sendo um 
mensageiro que transmite as informações, minimizando tanto, o processo de 
produção, quanto sua intervenção na realidade social que ela informa. (...) Partindo 
dessa perspectiva, o jornalista assume essa função justamente para ajudar os mais 
necessitados. Trata-se, ao mesmo tempo, de despertar a consciência sobre as 
injustiças sociais” (ALSINA, 2009, p. 214). 

 

Segundo Grossi (1985b: 376), citado por ALSINA (2009), o jornalista desempenha 

fundamentalmente, um papel social de competência comunicativa acerca da realidade. Ele 

destaca as três razões que defendem essa postura: 

 
“1) A partir da análise dos efeitos da mídia, podemos constatar que sua eficiência se 
concentra mais na dimensão cognitiva de uma “visão do mundo” do que na mudança 
de atitudes. 2) Cada dia surge com mais clareza, a dimensão emblemática da 
atividade jornalística da mídia. O exemplo clássico são os chamados media events 
(acontecimentos que se tornam notícia graças à mídia), que nada mais são do que 
segmentos de realidade, que se caracterizam pelo fato de assumirem uma dimensão 
de referência e de simbolismo coletivos, em virtude da presença da mídia e do 
tratamento jornalístico. 3) A aproximação metodológica da “construção social da 
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realidade” tornou-se o jeito mais convincente para resolver o velho problema da 
relação entre a realidade e o jornalismo” (ALSINA, 2009, p. 212). 
 

Antônio Fausto Neto (2006) afirma que os processos discursivos que constróem a 

fidelização entre o sistema de produção jornalística e os consumidores midiáticos, passaram 

por profundas transformações nas últimas décadas. Para ganhar um status confiável, o 

jornalista atualmente, transforma-se em um sujeito triplo, agindo como ator, testemunha e 

protagonista, aumentando sua atuação e relevância na construção ra realidade. 

 
“Assim, trabalha-se um duplo processo: a geração do acontecimento, segundo os 
fundamentos sobre os quais repousa o seu processo produtivo, e um outro, o da 
constituição da oferta do ‘lugar de confiança’, uma vez que no próprio processo em 
que se descreve a construção da noticia, se diz também as provas sobre as quais 
devem se fundar os vínculos de confiança” (NETO, 2006, p.4). 

 

Para Neto, o trabalho do jornalista “já não mais se restringe a “construir realidade”, 

mas deslocar a ênfase desta tessitura para evidenciar a “realidade da construção” (NETO, 

2006, p 5)”. 

“Assim, o “sistema midiático jornalístico ” organiza a sua relação com o leitor, em 
termos de novos “contratos de leitura” que apresentam duas características centrais: 
primeira, a ênfase na própria auto-referencialidade, em que explicita as operações 
com que institui a realidade que constrói. Em segundo lugar, como conseqüência da 
primeira operação, seu modelo de enunciação chama atenção para o protagonismo e 
para a própria testemunhalidade do trabalho do suporte” (NETO, 2006, p.7). 
 

O jornalismo investigativo, independente de ser classificado como categoria, assim 

como toda atividade jornalística, tem como objetivo principal fazer o elo entre os 

acontecimentos e a sociedade, sem produzir versões parciais ou que atendam a interesses que 

não sejam coletivos e sem direcionar e manifestar julgamentos sobre os fatos.  

Leandro Fortes define a função social do jornalismo como:  

“Utopias à parte, a função idealizada do jornalismo é exatamente a de democratizar 
as informações a partir de uma decodificação isenta de seus significados, liberta de 
preconceitos e pressões, embora a vida real teime em impor todo tipo de obstáculo 
ao conjunto de procedimentos dessa atividade, cujo caráter intelectual está cada vez 
mais atrelado ao campo comercial, ou aprisionado por ele, tanto faz” (FORTES, 
2004, p. 25). 

 

Após esclarecer alguns conceitos sobre notícia, seus valores e critérios e o papel do 

jornalista, relatamos brevemente a origem e história do Jornalismo Investigativo no Brasil e 

no mundo. 
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2.2  HISTÓRICO DO JORNALISMO INVESTIGATIVO 

 

Antes de entender a especificidade do jornalismo investigativo, é preciso 

contextualizar historicamente quando ele surge e quais foram seus principais marcos. Para 

isso, tomam-se como referência, especialmente, Dirceu Lopes, José Luiz Proença e Cleofe 

Sequeira. 

Os primeiros trabalhos caracterizados como jornalismo investigativo ou investigative 

journalism, em inglês, deram-se a partir do período pós-Segunda Guerra Mundial, produzidos 

a partir de 1955 por jornalistas norte-americanos. Conforme Sequeira (2005), o jornalismo 

investigativo começou a mudar em 1964, quando os administradores do Prêmio Pulitzer, sob 

os auspícios da Universidade de Columbia, premiaram o Philadelphia Bulletin por uma 

reportagem investigativa que denunciava a corrupção policial na cidade.  

Para os teóricos Bill Kovak e Tom Rosenstiel, citado por Sequeira: “foi dessa forma 

que o establishment jornalístico norte-americano outorgou, pela primeira vez, o seu aval a um 

trabalho investigativo. Com esse episódio, o jornalismo estadunidense, especialmente o 

praticado em Washington D.C., começou a mudar” (SEQUEIRA, 2005, p.28). 

  Outra reportagem investigativa de grande repercussão foi veiculada na imprensa dos 

Estados Unidos em 18 de junho de 1972. O diário The Washington Post publicou uma 

reportagem que desvendou um plano de espionagem que o comitê para a reeleição do 

presidente Richard Nixon tentara implantar no prédio Watergate, sede do Partido Democrata 

em Washington. A investigação dos repórteres Carl Bernstein e Bob Woodward, ganhou força 

frente à opinião pública e culminou na renúncia do presidente em 1974.  

Para Sequeira, “o início do caso Watergate, cuja série de matérias começou a ser 

publicada em 1972 e culminou com a renúncia do ex-presidente americano Richard Nixon, 

em 1974, sendo, até hoje, considerada um paradigma no jornalismo investigativo” 

(SEQUEIRA, 2005, p.19). 

Cleofe Sequeira destaca que, na mesma década, começa a surgir algo semelhante na 

imprensa brasileira: “em meados dos anos 1970, quando a censura imposta pela ditadura 

militar já havia deixado as redações depois de uma longa e tenebrosa temporada de arbítrio, 

era possível encontrar nos jornais reportagens denunciando os atos do governo” (SEQUEIRA, 

2005, p.18.) 
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Em 1976, o jornal O Estado de S. Paulo publica então uma série de três reportagens 

ousadas, que denunciam a vida de privilégios e regalias de ministros e altos funcionários da 

corte instalada em Brasília e capitais federais. “Assim vivem os nossos superfuncionários”, 

publicadas de 1 a 4 de agosto de 1976, deram à equipe  coordenada pelo jornalista Ricardo 

Kotscho o Prêmio Esso daquele ano, inaugurando o jornalismo investigativo no Brasil, que se 

converte, assim como nos Estados Unidos, em representante e porta-voz dos interesses dos 

cidadãos.  

Com maior liberdade após a suspensão da censura prévia à imprensa, segundo 

Sequeira (2005), outra matéria publicada em fevereiro de 1979 ganhou grande notoriedade no 

Brasil. Assinada pelo repórter da revista Veja, Antonio Carlos Fon e intitulada  “Descendo os 

porões”, a reportagem denuncia práticas de torturas do governo Geisel, tema que era até então 

proibido no país. 

No Brasil os trabalhos da imprensa investigativa foram reconhecidos e premiados 

diversas vezes pelo Prêmio Esso de Jornalismo, um dos mais importantes e tradicionais 

programas de reconhecimento aos profissionais de Imprensa do Brasil, que está completando 

55 anos de existência em 2010, sem qualquer interrupção. Foi criado em 1955, com o nome 

de "Prêmio Esso de Reportagem", passando posteriormente a se chamar "Prêmio Esso de 

Jornalismo".  

O Prêmio Esso de Jornalismo1, em suas diversas categorias, é concedido aos melhores 

trabalhos publicados anualmente na Imprensa brasileira, segundo a avaliação de comissões de 

julgamento integradas exclusivamente por jornalistas renomados ou profissionais de 

comunicação. Atualmente, a premiação destinada à mídia impressa está dividida em 11 

categorias. Completam o elenco de premiações o prêmio principal, que leva o nome do 

programa e, pelo 9º ano consecutivo, o Prêmio Esso de Telejornalismo, destinado ao melhor 

trabalho jornalístico de televisão, conforme publicado no site oficial.  

Ainda de acordo com informações publicadas no site, de 1955, até os dias de hoje, 

concorreram ao Prêmio Esso mais de 27 mil trabalhos jornalísticos. Entre os mais recentes 

trabalhos premiados, destaca-se a investigação de  Antônio Werneck, do jornal O Globo, 

vencedor de 2003. A partir da consulta a arquivos e processos no Ministério Público Militar, o 

                                                
1 Disponível em <http://www.premioesso.com.br/site/historia/index.aspx)>. Acesso em 07 de abril de 

2010. 
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jornalista descobriu o quão freqüentes vêm sendo os desvios de armas e munições dos 

quartéis das Forças Armadas no Rio. 

  A série de reportagens que se seguiu, intitulada “TRAFICANTES NOS QUARTÉIS” 

revela o envolvimento direto de militares nesses  

desvios e constata também, que armas, munição e granadas das Forças Armadas da Argentina 

estão em poder de criminosos nas favelas do Rio. 

Nesse mesmo ano a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – (ABRAJI), 

recebeu o Prêmio Esso de melhor contribuição à imprensa por contribuir para melhoria da 

qualidade do jornalismo, além da defesa das prerrogativas profissionais do jornalista.  

O Prêmio Esso2 Especial de Telejornalismo de 2006 foi conquistado pelos jornalistas 

Giovani Grizotti, Laura Nonohay, Jonas Campos e Sérgio Pavanello, da Rede Brasil Sul de 

Comunicação (RBS), com o trabalho “A Farra dos Vereadores Turistas”. Durante duas 

semanas, a equipe da RBS infiltrou-se entre vereadores que iriam participar de dois supostos 

cursos de qualificação, e constatou que as viagens, custeadas com dinheiro público e 

destinadas a congressos e seminários, na verdade, serviam para diversão dos vereadores que 

faziam compras, freqüentavam praias, comiam nos melhores restaurantes e até obtinham 

certificados dos cursos sem freqüentá-los. Exibido em rede nacional, o trabalho levou ao 

banco dos réus 18 vereadores, todos acusados de improbidade administrativa, como destaca 

informação publicada no site oficial:  

 A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo foi criada por um grupo de 

jornalistas brasileiros interessados em trocar experiências, informações e dicas sobre 

reportagem, principalmente sobre reportagens investigativas. 

  Mantida pelos próprios jornalistas, não tem fins lucrativos e atua hoje promovendo 

congressos, seminários, oficinas especializadas, que cuidam do aperfeiçoamento profissional 

dos jornalistas interessados no tema 'investigação', proporcionando um fórum de trocas de 

experiências. 

 A iniciativa nasceu no seminário 'Jornalismo Investigativo: Ética, Técnicas e Perigos'. 

O evento foi organizado pelo Centro Knight de Jornalismo nas Américas, da Universidade do 

                                                
2 Disponível em <http://www.premioesso.com.br/site/premio_principal/2006.aspx>.Acessado em 15 de 

maio de 2010. 
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Texas, dirigido pelo jornalista brasileiro Rosental Calmon Alves. Marcelo Beraba, diretor da 

sucursal da Folha de São Paulo no Rio de Janeiro idealizou o projeto que reuniu em 7 de 

dezembro de 2002, 140 jornalistas para discutir a formação da nova associação. 

Outro concurso que incentiva o jornalismo investigativo brasileiro é o Concurso Tim 

Lopes. Criado em 2002 pela ANDI (Agência de Notícias dos Direitos das Crianças) e pelo 

Instituto WCF-Brasil, o Concurso Tim Lopes já premiou reportagens investigativas sobre 

abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, veiculadas em diversos órgãos de 

imprensa de todo o país.   

 O nome do concurso é uma referência ao repórter da Rede Globo, assassinado naquele 

ano por traficantes de drogas enquanto investigava a exploração sexual de adolescentes em 

bailes funk, no Rio de Janeiro. A homenagem a Tim Lopes é justificada pelo seu histórico de 

importantes contribuições ao jornalismo investigativo e à agenda social brasileira, como 

refere o site oficial.3 

A Agência Central Sul de Notícias (ACS), do Centro Universitário Franciscano 

(UNIFRA) de Santa Maria-RS, recebeu uma menção honrosa4 na categoria “Temática 

Especial – Exploração Sexual de Crianças em Rodovias” na 3ª edição do concurso Tim Lopes 

de Investigação Jornalística, em 2006. A proposta elaborada pelos professores do curso de 

Comunicação Social – Jornalismo da Unifra, Rosana Cabral Zucolo, Gilson Piber da Silva e 

Viviane Borelli, foi a única do interior e da região Sul a ser premiada.  

 A quarta edição do Concurso Tim Lopes de Investigação Jornalística, realizada em 

2008, teve como tema "As Políticas Públicas de enfrentamento ao abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes". O Concurso premiou seis projetos de reportagem elaborados por 

jornalistas de diferentes mídias de todas as regiões do país. Os projetos foram divididos nas 

categorias Mídia Impressa, Rádio, Televisão, Mídia Online e Alternativa. Na categoria 

Temática Especial poderiam se inscritos projetos de qualquer tipo de veículo que abordasse o 

tema: "Tráfico de Crianças para Fins de Exploração Sexual".  

                                                
3 Disponível em <http://www.andi.org.br/mini_sites/tim_lopes/quinta_edicao/>. Acesso em 22 de abril 

de 2010. 

 
4 Acesso em 22 de outubro de 2010. Disponível em 

<http://www.andi.org.br/noticias/templates/template_pautas.asp?articleid=13791&zoneid=18>.  
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Os profissionais ou equipes inscritas que venceram em cada área, receberam bolsas de 

incentivo à investigação - recurso que poderia ser utilizado pelos jornalistas para viabilizar a 

produção das matérias (despesas com passagens, hospedagem, diárias etc) - e um prêmio em 

dinheiro. Além do suporte financeiro, o Concurso Tim Lopes ofereceu também o apoio de 

consultores especializados na temática, que ficaram à disposição dos jornalistas para dar 

orientações sobre o fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes durante toda 

a produção e redação das reportagens, como detalha o site da ANDI.5. 

O jornalismo atual, caracterizado pelo imediatismo e voltado a interesses 

mercadológicos, tem em suas características, diferenças significativas em relação ao 

jornalismo investigativo. Analisamos a seguir, as distinções existentes entre os dois modelos 

jornalísticos, a fim de esclarecer as formas de produção e atuação que pautam o jornalismo 

investigativo.   

 

2.3  CARACTERÍSTICAS DO JORNALISMO INVESTIGATIVO 

 

O que é jornalismo investigativo? Para Cleofe Monteiro de Sequeira (2005), entre os 

norte-americanos, esse termo é muito usado e aceito entre os profissionais de imprensa, que 

classifica assim aquelas reportagens que na sua produção são utilizadas algumas técnicas e 

estratégias nada ortodoxas, diferente dos métodos e processos empregados no jornalismo em 

geral,caracterizado pela instantaniedade na apuração e divulgação dos fatos.  

No Brasil, de acordo com Sequeira (2005), o termo “jornalismo investigativo” é 

considerado redundante para muitos profissionais, pois toda atividade jornalística pressupõe 

certa investigação, e a terminologia não passaria de uma maneira luxuosa de definir uma 

reportagem bem produzida, como todas deveriam ser. 

O jornalista colombiano Gabriel García Márquez defende esse raciocínio. Em outubro 

de 1966, declarou na 52º Assembléia da Sociedade Interamericana de Imprensa, em Los 

Angeles, que a investigação é uma especialidade do ofício, e que todo jornalismo deve ser 

investigativo por definição: “A investigação não é uma especialidade do ofício, sendo que 

                                                
5 Disponível em <http://www.andi.org.br/mini_sites/tim_lopes/quinta_edicao/>.Acessado em 20 de 

maio de 2010  
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todo jornalismo deve ser investigativo por definição (MÁRQUEZ apud SEQUEIRA, 2005, 

p.15). 

De qualquer forma, é chamado de investigativo o jornalismo que trata de temas 

relacionados à prática de corrupção, tortura, pedofilia, narcotráfico, terrorismo e toda e 

qualquer prática que envolva atividade ilícita e que aborde questões de interesse público. 

Sendo assim, o jornalismo investigativo age de forma a informar e denunciar práticas ilegais, 

como afirma Quesada (187, p. 85), citado por Sandra Moura, (2007, p. 15): “Sendo assim, o 

objetivo geral que não deve elucidar nunca o jornalismo investigativo lhe obriga a não limitar-

se simplesmente a informar sobre situações ilegais, sendo que deve haver sempre implícita 

vontade de denunciar essas situações.”  

De acordo com Sequeira (2005), as matérias veiculadas em jornais, revistas e veículos 

de comunicação são, em geral, produzidas a partir de atividade investigativa profissional, o 

que não quer dizer que todos os textos são obras das equipes de redações dos veículos, pois 

muitos produtos chegam prontos às editorias através de assessores de imprensa, profissionais 

ligados a órgãos públicos e empresas privadas que enviam materiais no formato de press-

releases. Nesses casos o jornalismo é apenas praticado, sem grandes esforços por parte dos 

jornalistas, que não buscam informações junto às fontes: “Nesse caso, o jornalismo é 

“praticado”  sem nenhuma investigação, pelo menos por parte da equipe de reportagem que os 

publicou” (SEQUEIRA,2005,p.16). 

 Para o jornalista Alberto Dines, o jornalismo investigativo foi abandonado de forma 

gradativa pela imprensa brasileira, a partir do momento em que as grandes empresas 

midiáticas adotaram a linha “empresarial”, que consiste em informar sem comprometer-se. 

Essa postura é herança do regime autoritário pós 1964: “O autoritarismo de 1964 trouxe nossa 

imprensa para a era da “nota oficial”, o repórter recebe o texto em vez de cavar suas próprias 

informações em várias fontes. O máximo que o jornalista se permite é acrescentar uma cabeça 

ou lead,” (DINES, 1986, p. 91). 

    Nos estudos sobre gêneros e categorias de jornalismo, muitos autores pouco 

consideram ou  ignoram  o jornalismo investigativo como categoria. Sequeira (2005) explica 

que José Marques de Melo classifica o jornalismo em duas categorias, que separam os fatos 

das versões, apresentadas como  informativa e opinativa. Na classificação de Melo, o 

jornalismo informativo agrega os gêneros nota, notícia, reportagem e entrevista. Já o 

jornalismo opinativo são os textos editoriais, de comentários, artigos, resenhas, colunas, 
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crônicas, caricaturas e cartas: “Refletindo-se sobre as colocações de José Marques de Melo, 

pode-se concluir que, embora suas análises tenham, segundo afirmação do próprio autor, 

como referência a práxis jornalística, o jornalismo investigativo não foi contemplado em sua 

classificação” (SEQUEIRA, 2005, p. 19). 

Um dos únicos a reconhecer o jornalismo investigativo como categoria, Alberto Dines, 

publicou na obra O papel do jornal (1986) as transformações ocorridas nos textos jornalísticos 

entre os anos de 1960 e 1970, a partir do Jornal do Brasil. Segundo Dines, as empresas 

jornalísticas assumiram características de indústria de informação e tornaram-se obrigadas a 

ampliar as informações ofertadas a seu leitor-consumidor cada vez mais exigente. Para o 

autor, a diferença do trabalho interpretativo para o investigativo está na motivação. O 

jornalismo investigativo requer maior apuração, cuidado, tempo e dedicação do reporter. O 

jornalista vai em busca das respostas e das fontes, o que não ocorre totalmente no jornalismo 

informativo, que consiste em basicamente informar sem necessariamente investigar e se 

comprometer.   

 

 “O repórter e todo processo jornalístico acomodaram-se e deixaram de investigar. O 
jornalismo brasileiro como alternativa passou a viver de eventos e levantamentos. A 
única abertura que nos permitimos foram as novas frentes de notícias, logo 
corrompidas pelo sistema de releases” (DINES, 1986, p. 91). 

 

O jornalismo investigativo diferencia-se pelas técnicas e processos de apuração 

utilizados, denominados de “metodologia de trabalho.” Para Quesada, citado por Sequeira 

(2005, p.74) uma das diferenças principais do jornalismo investigativo para o jornalismo 

informativo encontra-se no objetivo específico da primeira categoria, que busca explicar os 

fatos e denunciar situações que prejudicam a sociedade em busca da “verdade jornalística”, 

fazendo o profissional fazer uso de algumas estratégias não utilizadas por jornalistas que se 

limitam a informar o factual. O jornalismo investigativo tem formato peculiar, onde são 

coletados e apresentados dados, documentos, e gráficos incomuns no jornalismo factual. Onde 

o repórter garimpa as informações e batalha pelas provas.     

 
“O simples fato de um texto jornalístico conter cifras, estatísticas, porcentagens 
econômicas, documentação e declarações não o define como jornalismo 
investigativo, já que todas essas informações podem ter sido obtidas de uma fonte 
oficial, extraída de documentação ou entregue em forma de press-release.“ Só no 
momento em que o repórter passa a utilizar técnicas e estratégias que não fazem 
parte das rotinas dos trabalhos jornalísticos de atualidade a reportagem se transforma 
em reportagem investigativa” (SEQUEIRA, 2005, p. 74). 
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O jornalismo atual é caracterizado pela instantaniedade e rapidez na divulgação dos  

fatos e acontecimentos jornalísticos. Seus consumidores, entenda-se por isso leitores, 

telespectadores, internautas e ouvintes, exigem cada vez mais essa apuração instantânea, onde 

o furo da notícia e a divulgação em primeira mão são as principais credenciais dos veículos, 

fazendo com que o jornalista, muitas vezes, pouco utilize práticas indispensáveis à atividade 

jornalística, - investigação e checagem das informações divulgadas. 

Nesse contexto, o jornalismo investigativo vem na contramão do modelo de 

instantaniedade de divulgação e das técnicas de apuração do jornalismo tradicional. 

Para Raimundo Pereira (2003), em relato à Neide Vieira de Siqueira e Raimunda 

Santos, o jornalismo atual está associado a uma abordagem mais imediata dos fatos. Ele 

acredita que em alguns casos acaba fugindo de suas funções, transformando-se em um 

produto que precisa ser vendido: “O jornalismo, que é um sensacionalismo diário, cada dia se 

está buscando escândalo, para mim deixa de cumprir a tarefa crucial” (PEREIRA, apud 

SIQUEIRA e SANTOS, 2003, p. 28).  

De acordo com Pereira (2003), nessa busca diária de informar novidades, o jornalista 

acaba atuando em diversas áreas do conhecimento, como esporte, economia, agricultura, 

ciência, política.etc. O que o leva a afirmar que todo jornalismo é trabalho de investigação: 

“Investigação, às vezes, é acrescentar uma verdade maior a um fato de maior peso que 

reorganiza a interpretacão daqueles fatos”(PEREIRA, apud SIQUEIRA e SANTOS, 2003, p. 

31). 

De acordo com Dirceu Fernandes Lopes (2003),  o jornalismo investigativo se propõe 

a reconstruir acontecimentos de interesse público, promover mudanças, expor injustiças, 

desvendar atos ilícitos, divulgar o que os poderes públicos querem esconder, mostrar como 

funcionam esses órgãos, informar os eleitores sobre os politicos, seus anseios e suas atuações.  

  
“O jornalismo investigativo deve tentar definir e denunciar o que seja 
operacionalmente ou conceitualmente falso. O jornalismo de investigação tem 
objetivos concretos que transcendem a informação diária, cuja produção fica velha 
em 24 horas” (LOPES, 2003, p. 14). 

 

Para se estabelecer um conceito é preciso ser levada em conta alguns aspectos 

imprescindíveis da atividade. O gênero jornalismo investigativo define-se basicamente por 

possuir três características básicas, conforme Santoro e Lopes:  
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 “É realizada por jornalistas, não pela justiça, nem polícia e interessados paticulares; 
Se realiza superando os obstáculos e tentativas de impedimentos por parte de algum 
poder interessado em ocultar informações; Seus temas interessam à opinião pública 
e deixam de lado a vida privada das pessoas (exceto em casos extremos)” 
(SANTORO, 2004, p.24,25). 

 

“1. que a investigacão seja resultado do trabalho do jornalista, não informação 
elaborada por outras areas. Por exemplo: a polícia; 2. que  o objetivo da investigação 
seja razoavelmente importante para grande parte da população, não, por exemplo, 
para os interesses de determinados setores; 3. que os investigados tentem esconder 
esses dados do público” (LOPES, 2003, p. 12). 
 

Para Lopes, praticar o Jornalismo Investigativo é: “Não se limitar a ser meramente 

intermediária entre os canais oficiais e a opinião pública, reproduzindo releases ou 

comunicados” (LOPES, 2003, p.10).    

De acordo com o autor, os dois pontos que regem o jornalismo investigativo são a 

busca da verdade escondida e a união dos fragmentos da realidade e estabelecer relações entre 

eles: “Em vista disso, jornalismo investigativo pode ser definido como a busca da verdade 

oculta ou mesmo como uma reportagem em profundidade” (LOPES, 2003, p. 12).  

Segundo ele, a diferença para o jornalismo convencional está na essência e também no 

processo de criação da notícia. 
 
“O jornalista tradicional é o transmissor da notícia, no sentido de ser o criador do 
texto jornalístico que informa os fatos da atualidade a partir de uma linguagem e de 
uma estrutura precisas. Ao contrário, o jornalista investigador é virtualmente o 
criador da informação ou o investigador dessa mesma informação” (LOPES, 2003, 
p. 15). 

 

Essas práticas jornalísticas características do trabalho investigativo não fazem parte 

dos padrões da produção de informação no formato atual das empresas de comunicação. Pois 

trata-se de um processo cauteloso que exige maior tempo e planejamento, onde o reporter faz 

um trabalho de detetive, primando pelos detalhes. Essa técnica utilizada no jornalismo 

investigativo visa questionar as causas e os efeitos dos acontecimentos, buscando uma relação 

entre eles para tentar esclarecê-los. É fundamental ao repórter a postura de denúncia, de 

apuração, onde deve apresentar todas as versões dos envolvidos na questão. Sendo assim, o 

cumprimento de prazos pré-definidos, prática comum nos jornais e veículos diários, dificulta 

o processo investigativo e a realização da matéria.  

Conforme aponta Sequeira, as reportagens investigativas são raras no jornalismo atual. 
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“Pode-se concluir que o repórter investigativo, que precisa de tempo para apurar suas 

histórias, suas fontes de informação e checar documentos, é uma peça destoante da 

engrenagem” (SEQUEIRA, 2005, p. 41). 

Segundo Sequeira, para cumprir esses objetivos os profissionais têm de desenvolver 

estratégias específicas e, às vezes, nada ortodoxas: “Uma das estratégias mais comuns nas 

rotinas de trabalho do repórter investigativo é o uso da infiltração do profissional no centro 

dos acontecimentos” (SEQUEIRA, 2005, p. 75). 

Por tratar de questões de grande interesse público e pelas relações que se travam entre 

os profissionais e suas fontes e, também pelas estratégias que permeiam a ação do jornalista, o 

jornalismo investigativo tem nas questões éticas que balizam o processo de apuração de 

informações, aspectos e regras cruciais para sua prática. Cleofe Monteiro de Sequeira afirma: 

“as reportagens investigativas estão na contramão do fluxo de informação, quer pela apuração 

entre as fontes utilizadas, quer pelo tempo de que o repórter necessita para concluir seu 

trabalho” (SEQUEIRA, 2005, p. 38). 

Já José Arbex Jr.(2003), em entrevista à Sônia Padilha, afirma que não deveria ser 

usada a denominação “jornalismo investigativo”, pois a investigação é requisito fundamental 

para toda a atividade jornalística. Para ele, essa diferenciação pressupõe que o jornalismo nem 

sempre é feito como deveria ser. Ele aponta que o problema está na sociedade, voltada ao 

consumo industrial de textos sem caráter e sem alma: “Enquanto o jornalismo for tratado 

como um produto como outro qualquer, como sabonete, camisa, sapato, carro, esse problema 

vai continuar existindo. O problema é restituir ao jornalismo a noção de sua responsabilidade 

social” (ARBEX apud Sônia Padilha, 2003, p. 63). 

Durante conversa com Silmara Biazoto, Roberto Cabrini (2003) aponta que todo 

trabalho jornalístico deveria investigar e checar as informações veiculadas. Porém, no Brasil 

nem todos os profissionais praticam a atividade da maneira correta, o que o faz reconhecer o 

jornalismo investigativo como categoria e o diferencia do que ele chama de Jornalismo 

“Chapa Branca”, assim definido: “primeiro os preguiçosos, que não vão em busca da verdade 

por mais que percebam que ela seja outra; depois os ingênuos, que aceitam as versões sem 

questionar, e, por fim, os mal-intencionados, categoria que dispensa explicações” (CABRINI, 

apud  BIAZOTO, 2003, p. 154). 

O jornalista Bob Fernandes (2003) também acredita que não exista uma modalidade 

específica “jornalismo investigativo”. Para ele, o termo nada mais é que uma ferramenta de 

marketing que serve para distinguir o trabalho de alguns veículos e profissionais em 

detrimento de outros, conforme cita em entrevista à Rogério Christofoletti: 
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“Acho isso uma grande bobagem. Todo jornalismo investiga e apura. A diferença é 
para que isso serve. (…)Para mim, jornalismo é jornalismo. Tem que investigar, 
comparar versões, pesquisar. Se não tiver isso é outra coisa, passatempo, 
entetenimento.(…) diante de tanta inoperância e confusão na area, foi necessário 
criar um rótulo que pudesse separar o verdadeiro jornalismo de tantas outras coisas” 
(FERNANDES apud CHRISTOFOLETTI, 2003, p. 74). 

 

A jornalista Mônica Teixeira (2003), questionada por Francisco Redondo Periago, 

defende a ideia de que todo jornalismo é fruto de trabalho investigativo, sendo impossível a 

prática jornalística sem ele. Segundo ela, a produção das notícias tem uma necessidade de 

divulgação instantânea, o que faz com que o trabalho do repórter acabe fragilizado, devido à 

escassez de tempo que impede uma profundidade maior nas abordagens. Tal superficialidade 

faz com que criem-se novas denominações para diferentes formas e processos de apuração e 

divulgação de notícias. Para ela, jornalismo investigativo é a grande reportagem: “A 

investigação está implícita no jornalismo. (...) Investigar é um dos fundamentos do 

jornalismo, um é inerente ao outro, não se separam nunca. A gente bota muitos nomes e 

sobrenomes em jornalismo, mas jornalismo é só jornalismo” (TEIXEIRA apud PERIAGO, 

2003, p. 170). 

Leandro Fortes (2005), afirma que é consenso razoável entre profissionais da imprensa 

que a atividade de publicar notícias é, por si só, fruto de investigação: “A investigação, 

portanto, é parte da engrenagem que vai da pauta até a veiculação da notícia” (FORTES, 

2005, p. 15). 

Já o jornalista Eugênio Bucci (2005), confessa a Leandro Fortes, ter dificuldade em 

admitir o jornalismo investigativo como um gênero autônomo, ou mesmo como um conceito 

muito importante. Para Bucci, essa “modalidade especializada” desenvolveu-se a partir  de 

uma postura burocrática adotada principalmente pelos veículos, que estabeleceram uma máfia 

nacional e colocaram sobre o direito de informar uma cortina de fumaça, que prejudica e 

compromete o acesso à informação. Entretanto, para o autor,o jornalismo é uma modalidade  

distinta seja pelo termo, processo de apuração ou formato da reportagem: “Jornalismo 

investigativo é, antes de tudo, jornalismo. O que caracteriza essa modalidade, é o objeto da 

pauta, o método de apuração, a forma e o conteúdo final que a reportagem apresenta”. 

(BUCCI apud FORTES, 2005, p. 15). 

Não se pode confundir jornalismo investigativo com denuncismo. Em relato feito à 

Ângela da Costa Cruz Merkx, Antonio Carlos Fon  (2003), reconhece diferentes formas de se 
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fazer jornalismo de acordo com as técnicas e processos de apuração utilizados. Segundo ele, o 

jornalismo investigativo de verdade é praticado quando o próprio jornalista é o responsável 

pela descoberta das informações. A simples divulgação de dossiês prontos, CPI`s e denúcias 

são muitas vezes veiculadas como jornalismo investigativo: “Ora, jornalismo investigativo só 

se faz quando o repórter se antecipa à apuração das outras instituições ou quando ele faz uma 

apuração paralela” (FON apud MERKX, 2003, p. 86). 

William Waack (2003), em depoimento à Antonio Lucio de Assiz, vai além e 

classifica o jornalismo investigativo em duas categorias de acordo com as técnicas 

empregadas no processo de produção das reportagens. 

 
“o que trabalha com a história, com arquivos, e o que investiga fatos vivos, do 
presente, que estão acontecendo. Cada um deles requer técnicas especiais. É preciso 
deixar claro, no entanto, que não há uma regra genérica que se aplique, como uma 
receita de bolo, a qualquer tipo de material de Jornalismo Investigativo” (WAACK 
apud ASSIZ, 2003, p. 142). 

 

Já para o jornalista Caco Barcellos (2003), em relato à Samantha Konoczyk, o correto 

é dizer jornalismo ativo. Segundo ele, o jornalismo investigativo é confundido com 

“jornalismo de dossiê”, aquele em que o repórter publica documentos recebidos, no qual seu 

conteúdo não foi obtido em investigação do próprio jornalista: “O segredo do jornalismo 

investigativo está na ação do repórter. Por isso é Jornalismo Ativo” (BARCELLOS, apud 

KONOPCZYK, 2003, p. 162). 

 
Classificado como inerente à atividade profissional por alguns, e defendido como 

categoria jornalística por outros, esse modelo específico de trabalho tem processos de 

apuração peculiares e que serão melhor detalhados na seqüencia. 

 

2.4  OS PROCESSOS DE APURAÇÃO 

 

Durante o exercício diário da cobertura noticiosa os jornalistas estruturam seu trabalho 

por meio de rotinas produtivas. Elas fazem com que os repórteres transformem 

acontecimentos em notícias e são também uma forma eficaz de lidar com os constrangimentos 

e percalços que o curto período de tempo os submete.  Por outro lado, as rotinas representam 

um recorte artificial dos fatos, pois induzem os jornalistas a adaptar a complexidade de um 

acontecimento ao seu esquema de produção definido. Além disso, ao se converterem em 

organizações excessivamente burocratizadas, os veículos de comunicação estão cada vez mais 



28 

dependentes das informações provenientes dos canais de rotina (press-releases, agências, etc), 

processo que diminui a polifonia do discurso jornalístico e leva a uma excessiva dependência 

das fontes oficiais. 

 Para a produção de matérias jornalísticas, é levado em consideração um conjunto de 

critérios de relevância que apontam para o grau de noticiabilidade de uma informação, que 

poderá ser transformada em notícia. 

Os valores-notícia são regras práticas que definem e direcionam os procedimentos da 

produção da notícia. Devido à escassez de tempo para o desenvolvimento das pautas e sua 

divulgação nos veículos, os valores-notícia incorporam-se com intensidade cada vez maior 

aos processos de produção de informação. Esses processos variam de acordo com o perfil e a 

organização do trabalho específica de cada veículo e da sua equipe de redação. Segundo 

Mauro Wolf (2003), são três as principais etapas da produção de informação: a coleta, a 

seleção e a apresentação. 

 
“O elemento fundamental das rotinas de produção, isto é, a escassez substancial de 
tempo e de meios, acentua a relevância dos valores-notícia, que acabam se 
encontrando profundamente radicados em todo processo de informação. Esse 
processo compõe-se de diversas fases, variadas segundo a organização do trabalho 
específica de cada redação e de cada meio de comunicação” (WOLF, 2003, p.228).   

 

A fase da coleta está ligada a um elemento fundamental para a produção de matérias 

jornalísticas, que são as fontes: “Visto que a coleta ocorre sobretudo por meio de fontes 

estáveis, que tendem a fornecer material informativo já facilmente inserível nos 

procedimentos de produção normais da redação” (WOLF, 2003, p.230). 

A coleta é guiada pela necessidade de se ter um fluxo permanente e seguro de 

informações e notícias, para que o produto exigido seja alcançado. Dessa forma, os canais de 

coleta e fontes mais utilizados são as fontes institucionais e as agências: “A natureza regular, 

planificada e repetitiva desse tipo de canais e de modalidades de coleta das informações e 

sobretudo, o caráter insubstituível das fontes institucionais caracterizam profundamente o tipo 

de cobertura informativa que, a partir desses pressupostos, pode ser realizada” (WOLF, 2003, 

p.232). 

Tais práticas estão ligadas à necessidade de se estabelecer um processo de rotina, 

como destaca Mauro Wolf: 

 
“Nesse caso prevalecem também os procedimentos que satisfazem 
contemporaneamente mais exigências (racionalização do trabalho, redução dos 
custos, redução dos tempos, fidedignidade de quem fornece os materiais, 
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oficialização das fontes, impedimento de pressões externas, redução da necessidade 
de controles, etc” (WOLF, 2003, p. 232). 

 

A seleção e o destino das informações e materiais que chegam às redações obedecem a 

cronogramas pré-estabelecidos por cada empresa jornalística. 

 
“o afluxo do material da seleção já se encontra regulado e estabilizado de maneira 
mais consistente: os modos, os procedimentos e os hábitos que produzem essa 
regulação já constituem uma primeira forma relevante de seleção. De um lado, ela é 
funcionalizada para as necessidades de organizar racionalmente o trabalho, a fim de 
torná-lo rotineiro, de outro, também é congruente com o conjunto dos 
valores/notícia, que se destinam a tornar possível a parte restante da seleção dos 
acontecimentos” (WOLF, 2003, p.255). 

 

As fases de coleta e seleção, precedentes à edição e apresentação agem no sentido de 

desmembrar os fatos do âmbito social, histórico, político, econômico e cultural em que 

acontecem, fazendo o caminho inverso desta última fase de produção, edição e apresentação, 

como fala o autor: 

 
 “A fragmentação dos conteúdos e da imagem da realidade social coloca-se 
precisamente entre esses dois movimentos: de um lado, a extração dos 
acontecimentos do seu contexto, de outro, a reinserção dos eventos noticiáveis no 
contexto constituído pela “confecção”, pelo formato do produto informativo” 
(WOLF, 2003,p. 259). 

 

Não existe um modelo ou método pré-determinado para investigações jornalísticas. 

Cada caso apresenta distintas particularidades e aspectos que direcionam ou condicionam as 

necessidades para ser posta em prática sua investigação e interpretação. Assim afirma Daniel 

Santoro: 

 
“É possível e necessário uma série de passos básicos para reduzir a possibilidade de 
fracassos e ganhar tempo. Sendo assim, cada jornalista tem seu próprio método, 
elaborado com os anos, que por sua vez se ajustam ao tema investigado. Em outras 
palavras, é necessário organizar a investigação porque com o olfato jornalístico não 
alcança” (SANTORO,2004, p. 29). 

 

Santoro (2004) enumera os passos básicos para elaborar um plano de trabalho 

investigativo, que vai da escolha do tema, coleta dos dados, checagem, redação e edição final: 

 
“Busca de temas ou assuntos para investigar; delimitação do tema escolhido; 
formulação das hipóteses do desdobramento do caso; organização do arquivo; 
reavaliação das informações; cruzamento de dados; diagramação de uma estrutura 
de reportagem; verificação final das informações; redação da reportagem; edição da 
reportagem” (SANTORO, 2004, p.30). 
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 Dirceu Lopes (2003) destaca que as investigações jornalísticas podem originar-se de 

diversas formas. Através de avisos anônimos, contatos permanentes com fontes e um fato 

atual. Mas a grande maioria das pautas surgem através da observação direta do jornalista dos 

acontecimentos do cotidiano: “O que se consegue com a técnica de observação direta, nada 

mais é do que se perguntar constantemente o “porquê” das coisas” (LOPES, 2003, p. 16). 

Denúnicas e dossiês também podem gerar boas reportagens, desde que sejam o ponto 

inicial de uma criteriosa investigação. A divulgação sem averiguação é um erro crucial do 

jornalista. Assim afirma em conversa com Marcela Batista, o repórter investigativo Ricardo 

Kotscho: “Não basta ser honesto ou bem preparado. É preciso mais: ter coragem para ir contra 

os modismos, disposição para remar contra a maré, defender a liberdade e a qualidade da 

informação como quem protege seus filhos” (KOTSCHO apud BATISTA, 2003, p. 60). 

Dessa forma, uma denúncia até pode gerar uma pauta a ser apurada, mas nunca deve, 

por si só, ser considerada como um jornalismo investigativo. 

Em entrevista à Mercês Alves e Rosangela Queiroz, Jamildo Melo (2003), destaca que 

a pauta surge de uma boa leitura, observações cotidianas, pesquisas até mesmo de conversas 

casuais. Para ele, uma reportagem investigativa só não pode iniciar a partir de uma denúncia 

anônima: 

 
“ Eu não trabalho com denúncia anônima porque, para montar uma    matéria, é 
preciso buscar comprovações, indícios, fatos e, para isso, é necessário um 
interlocutor. Sem ele, não é possível comprovar a informação, devido à inviabilidade 
técnica na coleta de dados para fazer uma matéria aprofundada e correta” (MELLO 
apud ALVES e QUEIROZ, 2003, p. 132). 

 

 Na mesma direção, o jornalista Caco Barcellos (2003), considera que denúncias vindas 

da população podem também servir como grandes matérias-primas para pautas. Mas as 

denúncias nunca podem dar ao repórter a certeza de um fato. Mesmo convicto de certo dano 

público, ele deve sempre ouvir o denunciado para dar a ele o direito de defesa. De cada caso, 

deve ser feita uma rigorosa peneira, de acordo com a relevância de cada denúncia conforme 

os valores-notícia e o interesse público: “Não podemos esquecer que há uma grande diferença 

entre interesse público e interesse do público, que é entretenimento” (BARCELLOS apud 

KONOPCZYK, 2003, p. 163). 

Roberto Cabrini (2003), revela a Silmara Biazoto que a partida inicial da investigação 

é uma tarefa solitária, seja em observações cotidianas ou através de conversas informais. A 
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abordagem deve ser muito bem pensada para obter as informações: “E isso tem que ser feito 

sozinho, sem que num primeiro momento ninguém saiba.(...) Com algumas pessoas o 

jornalista precisa ser calmo, tranquilo e não valorizar muito as informações que recebe, já 

com outras deve ser duro para conseguir tirar o que quer” (BARCELLOS apud BIAZOTO, 

2003, p. 154). 

Para alguns autores, as investigações jornalisticas se assemelham às investigações 

policiais. Porém, Raimundo Pereira (2003), destaca que nao se pode atribuir ao interesse 

público a utilização de alguns metodos de obtenção de informações junto às fontes, como a 

tortura, prática usada com frequência em investigações policiais que segundo ele, não 

contribui na investigação jornalistica: “O problema da tortura é que, para se livrar da dor, as 

pessoas mentem. O torturado fala qualquer coisa. Como você vai separar a verdade? Então, 

tem certos métodos que, como a tortura, não funcionam” (PEREIRA apud SIQUEIRA e 

SANTOS, 2003, p. 36). 

Para Caco Barcellos (2003), os métodos e técnicas utilizados nas investigações 

jornalísticas não são semelhantes aos das investigações policiais. Mas devido à ineficiência do 

Poder Público, muitas vezes, o jornalista acaba por atuar como policial.  

 
“Os métodos deveriam ser parecidos, eu queria que fossem. Mas o que acontece é 
que, no Brasil, a polícia não investiga. Ela é muito mais adepta da brutalidade do 
que da investigação científica. Isso é um atalho para os policiais preguiçosos. Por 
isso, muitas vezes a imprensa assume esse papel. Apenas 2% dos crimes que 
chegam à polícia são solucionados. A questão da segurança pública é o problema 
mais sério do Brasil. Somos no ranking das Nações Unidas, o segundo povo mais 
violento das Américas” (BARCELLOS apud KONOPCZYK, 2003, P. 162). 

 

Para Mônica Teixeira (2003), o repórter não deve confundir as atribuições da 

profissão com as de um policial. Alguns recursos e métodos são exclusivos daqueles que 

representam o Estado. Como representante do Poder Público, a polícia pode, de acordo 

com os fatos e investigações, obter autorizações para grampos, invadir residências e 

tomar posse de documentos e objetos, diferentemente do jornalista: “O processo do 

jornalismo de investigação não pode invadir os parâmetros da investigação policial.(...) 

o policial, ao investigar, recebeu um mandato da sociedade para fazer um conjunto de 

coisas que está escrito nos códigos penais. Isso o jornalista não tem”(TEIXEIRA apud 

PERIAGO, 2003, p. 177). 

Leandro Fortes (2004) destaca que, no processso de apuração de uma reportagem 

investigativa, o jornalista deve realizar muitas entrevistas. É necessário buscar o maior 
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número possível de informações, contrapontos, críticas, pistas e contradições dentro da 

investigação. Outra prática importante para ele, é gravar todos os depoimentos para 

evitar desmentidos por parte dos entrevistados: “Um dos maus hábitos preferidos de 

quem é flagrado por um repórter é mandar cartinha para a redação dizendo que não disse 

o que disse. E quanto mais poderoso é o entrevistado, mais vulnerável se torna o 

repórter. Então, nada de confiar na palavra alheia nesses casos. Gravador neles” 

(FORTES, 2004, p. 38). 

Raimundo Pereira (2003) acredita que no Brasil vem se desenvolvendo um 

jornalismo muitas vezes equivocado e irresponsável, que apresenta informações 

precipitadas e que muitas vezes fogem da questão principal do tema abordado: “Não 

investigam as grandes questões, investigam pessoas.(…) o sujeito não está interessado 

muito em esclarecer, ele está investigando para confundir” (PEREIRA apud SIQUEIRA 

e SANTOS, 2003, p. 36). 

Outra técnica bastante utilizada, de acordo com Lopes (2003), é a infiltração. O 

jornalista “penetra” no local onde possam estar os acontecimentos, tentando não se 

identificar: “A infiltração possibilita a maior aproximação física dos acontecimentos 

para comprovar in loco como funcionam”(LOPES, 2003, p. 17). 

Entretanto, Lopes destaca que a substituição da investigação pela denúncia falsa, 

sem averiguação e investigação precisa deve ser evitada pelo jornalista. 

 
“Para não ser transformado em mero denuncismo, o Jornalismo Investigativo deve 
ter a preocupação de ser preciso, da apuração cuidadosa e checagem de todos os 
dados obtidos durante o processo da investigação.(…)Antes de publicar o resultado 
é indispensável um trabalho profundo de checagem nas entrevistas, nas anotações e 
na documentação utilizada no processo de investigação.Tudo para se certificar da 
veracidade e a justeza do contexto da reportagem”(LOPES, 2003, p. 24).  

 

O respeito à ética e às fontes de informação faz-se fundamental para o êxito no 

exercício da atividade jornalística e deve pautar a conduta dos jornalistas. O não cumprimento 

de algumas práticas, podem comprometer a qualidade e credibilidade do trabalho, como 

destaca o capítulo seguinte. 

 

2.5  AS FONTES  
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As fontes são fundamentais para a prática do jornalismo. Todo o jornalista tem sua 

atividade conduzida a partir de uma agenda sortida de fontes trabalhadas ao longo dos anos, 

sem a qual o seu trabalho seria inviável.  

Segundo Dirceu Lopes (2003), muitos veículos utilizam agências de notícias e 

assessorias de imprensa como principais fontes. Já o jornalista investigativo não pode limitar-

se a esses canais de informação. É necessário organizar suas próprias fontes. Para ele, elas 

estão em três categorias: “Oficiais (governo e instituições de caráter governamental,); 

regulares (empresas, associações, líderes de opinião, analistas) e ocasionais ou acidentais” 

(LOPES, 2003, p. 21). 

De acordo com Nilson Lage, conforme sua natureza, as fontes classificam-se em: “a) 

oficiais, oficiosas e independentes; b) primárias e secundárias e c) testemunhas e experts” 

(LAGE, 2001, pp. 62-7).  

No jornalismo investigativo existe a chamada fonte off-the-record ou off, que é muito 

utilizada. Onde o anonimato do informante deve ser justificado e também checado pelo 

repórter, como afirma Lopes: “Verificar os dados com duas fontes independentes e as 

garantias de sigilo dadas às fontes de informação devem ser honradas a todo custo” (LOPES, 

2003, p. 22). 

O jornalista Willian Waack (2003) afirma que no jornalismo investigativo, um grande 

número de fontes não garante o sucesso da investigação atual. Para ele, cada reportagem exige 

a identificação de novas fontes. Muitas vezes, é preciso criar a própria fonte: “Não há 

detentores de informação relevantes que se apliquem a qualquer tipo de campo, a todos os 

temas” (WAACK apud ASSIZ, 2003, p. 148). 

Waack defende que o jornalista investigativo, diferente de articulistas e colunistas, 

deve estabelecer uma relação sempre de não-cumplicidade com as fontes:  

 
“Colunistas podem até ter cumplicidade com a fonte, porque eles não são obrigados 
e não devem revelar a fonte.(...) O Jornalismo Investigativo não pode defender os 
interesses de determinada fonte. Todo repórter que se deixa levar por uma fonte por 
ser cúmplice, porque é amigo, porque está implicado, está fazendo a coisa errada. E 
colunistas por definição, muitas vezes publicam informações que ainda não foram 
checadas, as informações são jogadas numa coluna. No Jornalismo Investigativo, 
supõe-se que toda informação que é publicada tenha sido chacada e rechecada” 
(WAACK apud ASSIZ, 2003, p. 149, 150). 

 

Para Raimundo Pereira (2003), o jornalista deve ter muito cuidado para não cair em 

armadilhas criadas pelas fontes. Toda informação deve ser investigada, pois elas podem 

esconder interesses. Isso não impede que o repórter estabeleça uma relação forte, cultivando 
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suas fontes: “Você tem que fazer uma permanente avaliação das suas fontes, porque elas têm 

interesses; porque as coisas são complicadas; porque, muitas vezes, a pessoa de boa-fé lhe dá 

uma informação. Mas nem tem conhecimento” (PEREIRA apud SIQUEIRA e SANTOS, 

2003, p. 37,38). 

Leandro Fortes (2005) relata que é muito comum repórteres aceitarem que, em graus 

diferentes, a fonte mantenha certo poder de condução sobre o conteúdo levantado, quando ela 

emana, primariamente informações importantes da investigação: “Fugir desse cativerio é parte 

do esforço ético a ser empreendido individualmente por cada profissional, embora isso ainda 

passe longe da política geral das redações” (FORTES, 2005, p. 18). 

Ele ainda ressalta que o jornalista não pode ceder à pressões pelos seus chefes para 

abrir fontes em hipótese alguma. O respeito às fontes é uma das chaves da profissão e um dos 

responsáveis pelo sucesso e longetividade dos bons repórteres: “Na verdade, cada jornalista 

tem o direito, previsto pela Constituição Federal, de  preservar suas fontes. Normalmente, 

quando um repórter abre uma fonte em off, vira uma pária entre todas as outras” (FORTES, 

2005, p. 43). 

Segundo Percival de Souza (2003), em entrevista à Edileuson Almeida, o sucesso da 

investigação jornalística está associada a uma boa relação com as fontes, pois elas são 

fundamentais para a investigação: “O grande patrimônio do jornalista é a fonte. “Não existe 

bom repórter sem boas fontes. Simplesmente não existe”. Elas só são dispensáveis nos 

assuntos factuais.(...) As fontes são flores e você o jardineiro, precisa cuidar com carinho” 

(SOUZA apud ALMEIDA, 2003, p. 46).  

Ele acredita que através de boas fontes podem aparecer boas denúncias. Porém é 

preciso muito cuidado, pois elas podem mentir para atender a interesses diversos, como 

acobertar denunciados e querer atingí-los a qualquer custo. A ordem é investigar: “O ideal é 

receber o material e/ou a denúncia, ver do que se trata e iniciar uma apuração detalhada do 

que está acontecendo” (SOUZA apud ALMEIDA, 2003, p. 45). 

Percival Souza classifica suas fontes em três tipos: 

 
“Fonte tipo 1 – acima de qualquer suspeita, “por ela posso meter a mão no  fogo”, 
porém trata-se de um número reduzido de pessoas; fonte tipo 2 – dá uma informação 
correta, mas embute interesse ( pessoal, político, institucional etc., é verdade, mas 
com o intuito de atingir alguém, acertar alguém”; fonte tipo 3 – na informação tem 
parte de verdade, parte de mentira, “além de interesse em atingir pessoas, grupos ou 
instituições ” (SOUZA apud ALMEIDA, 2003, p. 45). 
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 Ele sugere que, ao receber o material e/ou denúncia, exceto vindo de fontes tipo 1, o 

ideal é ver do que se trata e dar início a uma apuração  minuciosa do que está acontecendo.  

De acordo com Gilberto Nascimento (2003),  o off-the-records, acordo feito entre o 

jornalista e sua fonte que preserva a identidade de quem revelou informações importantes, 

deve ser mantido, desde que questões de maior interesse não estejam ameaçadas, conforme 

explica em conversa com Renato Rovai: 

 
“O Jornalismo Investigativo coloca o repórter em muitas situações onde é preciso 
tomar decisões. Algumas são de caráter técnico. Se a matéria deve priorizar isso ou 
aquilo na construção para não dar esse ou aquele entendimento, por exemplo. 
Outras, as mais complicadas, podem colocar em risco a vida de seres humanos. Dar 
ou não um nome de uma fonte pode ser uma mera decisão burocrática numa 
redação, desde que aquela pessoa não esteja, por exemplo, correndo risco de vida” 
(NASCIMENTO apud ROVAI, 2003, p. 98). 

 

Para a jornalista norte-americana Julia Preston (2000), uma investigação jornalística 

com base em fontes anônimas é extremamente perigoso. A garantia da não-identificação de 

um informante pode deixá-lo com a sensação de que não tem comprometimento algum com a 

verdade e está imune às consequências que uma informação inverídica ou tendenciosa pode 

produzir. É preciso negociar, deixar claro para a fonte que seu depoimento é uma espécie de 

compromisso, embora Preston considera que ser aceito como um compromisso não é uma 

tarefa fácil:  

  
“O anonimato é algo que não devemos facilmente conceder a fontes. Embora seja 
uma decisão pessoal, o jornalista deve mostrar às fontes que está fazendo um 
negócio muito sério e muito grave que implica responsabilidades de ambos os 
lados.(...) Não sei porquê, mas há uma tendência na nossa profissão de não negociar, 
quando você tem que fazer é sentar em uma entrevista e esclarecer quais são os 
nossos termos, de modo que ninguém pode dizer depois que não sabia que eles 
estavam indo para citar. (...)Embora a fonte pede para falar com a gente fora do 
registro, é preciso insistir, negociar com ele, é algo que não podemos desistir 
facilmente e devemos fazê-lo sentir que não podemos aceitar facilmente o 
anonimato” (PRESTON,2000, p.8,9).  

 

O jornalista deve ter paciência para lidar com as fontes e conversar com muitas 

pessoas com o intuito de cavar pautas. Em horas vagas, segundo afirma à Simone Moreira, 

Fernando Rodrigues (2003), o repórter deve ligar para suas fontes para jogar conversa fora. 

Mas manter relações de amizade com uma fonte pode comprometer a independência do 

trabalho jornalístico, e alerta: “A relação entre o jornalista investigativo e as fontes deve ser 

profissional. É muito importante que a fonte não se sinta enganada, sobretudo depois da 
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publicação da reportagem. Deve-se dizer sempre a verdade” (RODRIGUES apud MOREIRA, 

2003, p. 108). 

Em diálogo com Edmundo Heraclito, o jornalista Audálio Dantas (2003) ressalva que 

é preciso ter cautela e para não criar uma clientela de informação, onde o jornalista começa a 

acreditar em determinada fonte de maneira quase cega: “É legítimo e lógico que os jornalistas 

confiem nas fontes, mas com a devida cautela”.(...) esse deve ser um cuidado do repórter, 

principalmente aquele sem um traquejo muito grande, que não tem muitas fontes” (DANTAS 

apud HERACLITO, 2003, p. 124). 

Para Jamildo Melo (2003), a relação com as fontes é quase passional. Pois sem ela, a 

investigação jornalística simplesmente não acontece: “É uma relação especial de carinho, 

confidência e cumplicidade. Adoro sair para almoçar ou jantar, beber ou fumar charuto; afinal 

de contas, essas pessoas me alimentam de informação” (MELLO apud  ALVES e QUEIROZ, 

2003, p. 134). 

Diante dos posicionamentos dos autores, a fonte é a principal matéria-prima do 

jornalista, e por isso, requer inúmeros cuidados na relação com todos os três tipos em que 

estão classificadas. Respeitar e investigar tudo que é obtido pelas fontes é indispensavel para 

o sucesso no exercício da atividade jornalística.  

Nessa relação, o jornalista deve saber proteger e preservar suas fontes. Para isso, deve 

seguir preceitos e conduta de acordo com a ética da profissão, tema que vai ser melhor 

compreendido no próximo capítulo. 

 

2.6  ÉTICA 

 

O Código de Ética dos Jornalistas, em vigor desde 1987, e revisto em 2007, em seus 

cinco capítulos, são abordados os deveres e limites dos jornalistas quanto ao direito de 

informação, a conduta, a responsabilidade, as relações profissionais e a aplicação do Código. 

No capítulo Segundo, que se refere à conduta profissional do jornalista,  as estratégias usadas 

pelos repórteres investigativos nas suas rotinas produtivas, principalmente na fase de apuração 

de informações e levantamento documental, o código orienta, nos artigos quarto e quinto, que: 
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 “O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu 
trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta 
divulgação”; (...)“sempre que considerar correto e necessário, o jornalista 
resguardará a origem e identidade de suas fontes de informação” (SEQUEIRA, 
2005, p. 94). 

 

Esses artigos são alguns dos mais relevantes para o repórter investigativo, 

obrigado muitas vezes, para garantir a segurança da fonte, a publicar informações sem 

revelar a origem. 

O artigo Sexto cita os deveres dos jornalistas, que determina nos itens VII e VIII, 

entre outros itens, que deverão estar presentes nas práticas jornalísticas:  

 
“Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida 
com o objetivo de controlar a informação”; e “respeitar o direito à privacidade do 
cidadão”. No caso do repórter investigativo, ao cumprir a determinação de 
“combater e denunciar todas as formas de corrupção”, é obrigado, muitas vezes a 
infringir o item VIII, com relação ao “direito à privacidade do cidadão” 
(SEQUEIRA, 2005 p. 95). 

 

De acordo com Sequeira (2005), outro ponto fundamental situa-se no artigo Oitavo do 

Terceiro Capítulo, que trata da responsabilidade profissional do jornalista: “O jornalista é 

responsável por toda a informação que divulga, desde que seu trabalho não tenha sido alterado 

por terceiros” (SEQUEIRA, 2005, p. 97). 

O artigo Nono ordena que “a presunção de inocência é um dos fundamentos da 

atividade jornalística”. Ainda nesse capítulo, o Código profissional da Federação Nacional 

dos Jornalistas, orienta no artigo Décimo Segundo, que o jornalista deve buscar provas que 

fundamentem as informações de interesse público e deve tratar com respeito todas as pessoas 

mencionadas nas informações que divulgar; 

Para Gerardo Reyes (2004), colombiano residente em Miami, o jornalista deve primar 

pelo interesse comum de todos e ter uma postura inquietante frente à práticas condenáveis da 

sociedade: “Deve ter uma firme convicção daquilo que é justo e honesto” e manter sua 

capacidade para indignar-se, além de seus conhecimentos científicos e técnicos, ou de sua 

experiência profissional” (REYES, apud SANTORO,2004, p.189).  

Para Sequeira, o jornalista deve se manter sempre alheio a qualquer interesse 

investigado: “No desempenho de seu papel, o jornalista investigativo necessita estar liberado 

de todo tipo de compromisso, que em determinada fase da apuração poderá comprometer ou 



38 

limitar seu trabalho. A independência do jornalista é uma das condições que podem garantir o 

sucesso de uma reportagem investigativa” (SEQUEIRA, 2005, p.98). 

De acordo com o jornalista Javier Dario Restrepo, a ética está relacionada com as 

circunstâncias de cada um. Cada situação que o jornalista enfrenta diante dos dilemas do 

ofício e cada decisão tomada por ele é uma escolha inerente à sua consciência. 

 
“Isso significa dizer que a ética é sobre valores que lhe são aplicáveis a 
diferentes situações. Muitos dizem que há apenas uma ética e outras moral.(...) 
Ética e moral não são sinônimos. Os filósofos concordam que  a ética, nos dá 
os valores universais que poderíamos usar o quadro teórico. E moralidade nos 
dá aplicações diferentes que têm esse princípio universal. (...) Refiro-me à 
definição de Aristóteles de que é ética. É a obediência à natureza. E é aí que o 
princípio da  universalidade da ética, já que todos têm a mesma natureza e têm 
os mesmos valores. Mas estes valores são aplicados de forma diferente de 
acordo com as circunstâncias, segundo a tradição, segundo a alfândega” 
(RESTREPO, 2003, p.4).6  

 

José Arbex Jr. (2003) argumenta que os jornalistas devem limitar suas técnicas de 

acordo com sua própria consciência e por uma relação de compromisso entre o veículo 

para o qual ele trabalha. Segundo Arbex, é a sociedade que deve estabelecer os próprios 

limites éticos para suas instituições: “Esse é o problema no Brasil, porque não existem 

instituições públicas que imponham esses limites. O povo brasileiro, hoje, vive uma 

espécie de terra de ninguém no campo da Ética” (ARBEX apud PADILHA, 2003, p. 67). 

Antônio Carlos Fon (2003) compartilha a opinião de José Arbex Jr.. Ele acredita 

que os limites éticos da profissão variam de pessoa para pessoa: “Os meus são bastante 

definidos e são eles que me impedem de ganhar muito dinheiro com o meu trabalho” 

(FON apud MERKX, 2003, p. 85). 

O jornalista considera fundamental nesse Código de Ética, o respeito à fonte de 

informação. O acordo de preservação da identidade de quem revelou determinado dado 

ou fato, deve ser mantida sob qualquer situação: “Vou para a cadeia mas não entrego a 

fonte, não coloco a vida dela em risco” (FON, 2003, p. 85). 

Para Diego Escosteguy, o off  é usado em excesso no Brasil, e no jornalismo 

investigativo deveria ser utilizado em casos extremos, como na descrição de bastidores 

políticos. É uma garantia para fontes e jornalistas, mas não de sucesso da reportagem. 

                                                
6 Publicado em 2003. Disponível em <http://www.fnpi.org/recursos/relatorias/taller-de-etica-
periodistica-con-javier-dario-restrepo-2003/>. Acessado em 25 de maio de 2010. 
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Num bom trabalho investigativo só serve como recheio: “Por uma questão de ética e 

responsabilidade, não se pode fazer acusações em off, sem provas. O que sustenta uma 

reportagem de investigação são documentos e entrevistas em on” (ESCOSTEGUY, 

2005, p. 82). 

A ética do jornalista, para Jamildo Melo (2003), é o limite de seus valores 

pessoas. Segundo Melo, o jornalista não pode usar a atividade profisional para obter 

benefício pessoal: “É mais ou menos como catecismo, como você ler a Bíblia. É como 

seguir os dez mandamentos: não mentir, não roubar...Basicamente é isso” (MELO apud 

ALVES e QUEIROZ, 2003, p. 136). 

Para Jamildo, o vale-tudo é relativo. Vale tudo que estiver ao alcance do repórter. 

A prudência e a moral de cada um vai limitar suas ações. Ele admite para a prática, o 

uso de alguns recursos condenados por muitos profissionais, como grampo telefônico e 

câmera oculta: “Eu acho que isso não fere a Ética. Na televisão é o único recurso que o 

profissional tem para revelar o que o envolvido não quer falar. Se você chega com a 

câmera na mão, ele não passa a informação. Portanto esses artifícios têm de ser usados” 

(MELO apud ALVES e QUEIROZ, 2003, p. 138). 

Para Percival de Souza (2003), o uso da câmera escondida é uma armadilha ética. 

Muitos veículos têm utilizado gavações ilegais na divulgação de informações em nome 

do interesse público.  

Embora essa prática venha revelando informações interessantes em benefícios da 

sociedade, Souza afirma que é preciso estabelecer diferenças entre ‘interesse público’ e 

‘interesse do público’: “Não se pode usar qualquer artifício sob o pretexto de que “os 

fins justificam os meios” (SOUZA apud ALMEIDA, 2003, p. 47)”. 

Caco Barcellos (2003) defende o uso de câmeras escondidas como técnica de 

investigação válida, desde que seja em locais públicos, sem violar a privacidade e a 

liberdade individual de alguém. Ele não vê problemas também no uso de grampo 

telefônico, para alguns casos específicos. 

 
“Todos os dias vemos meninos fumando crack na esquina. As pessoas comuns 
passam e vêem, a sociedade passa e vê, a polícia também. O mundo gira e a 
cena está na esquina. Se uma equipe de TV com uma câmera enorme for filmá-
los, é claro que eles não irão agir como de costume. Agora, se estivessem 
fumando dentro de suas casas, não acho ético filmar escondido.(...)O uso de 
grampo telefônico é válido.Não é ilegal. Quando um lado sabe, o grampo é 
permitido. Sobretudo se esse lado for a vítima.(...)os fins só justificam os 



40 

meios se estes forem legítimos” (BARCELLOS apud KONOPCZYK, 2003, p. 
164). 
  

Mentir a identidade, a função, e roubar documentos são, para o autor, práticas 

condenáveis, assim como interferir num fato para que algo aconteça. 

 
“É condenável a falsidade ideológica. Se não lhe perguntam nada, 
estrategicamente você pode não responder.(...)Furto é crime. Não tem sentido 
você cometer um crime para investigar outro.(...) O repórter nunca deve 
interferir num fato para ele aconteça. A ação do corruptor é tão perecível 
quanto a do corrupto. Eu acho legítimo interferir para que não aconteça-no 
caso de uma morte, por exemplo.(...) Acho que o cidadão deve vir sempre à 
frente do profissional” (BARCELLOS apud KONOPCZYK, 2003, p. 163, 
164). 
 

Mônica Teixeira (2003) destaca que todo repórter também é um cidadão, e deve 

seguir as leis e normas as quais toda sociedade está submetida. A conduta ética deve ser 

prioritária no exercício da profissão, e o uso de disfarces e câmeras escondidas podem 

ser substituídas por técnicas que não comprometam a veracidade das informações: “Na 

verdade, o que o repórter deve fazer é encontrar alguém – uma fonte – que conte para ele 

o que não se teve acesso” (TEIXEIRA apud PERIAGO, 2003, p. 176). 

Em entrevista à Marcela Batista, Ricardo Kotscho (2003) condena práticas 

frequentes de alguns colegas, como o disfarce e o grampo, embora considera em alguns 

casos o disfarce pode ser essencial para conseguir informações de grande interesse 

público. 

Ele acredita que o grampo é um artifício exclusivo do poder público, e sua 

utilização só pode ser feita com autorização judicial: “O jornalista lançar mão do 

grampo para obter informações gera uma confusão. Quem é o profissional de Imprensa? 

Jornalista? Investigador? Policial? Juíz? Promotor? Ou um super-homem?” (KOTSCHO 

apud BATISTA , 2003, p. 55). 

Gilberto Nascimento (2003) condena alguns recursos usados por profissionais da 

imprensa, como o uso de outra identidade e gravações, considerados crimes pelo Código 

Civil: “Acho que o jornalista não deve se apresentar dizendo que é uma coisa, sendo que 

é outra. Isso é falsidade ideological. Até posso não dizer quem sou, mas não minto” 

(NASCIMENTO apud ROVAI, 2003, p. 95). 

Fernando Rodrigues (2003) afirma que o interesse público, em geral, e a ética da 

profissão não justificam o uso do grampo telefônico, gravações escondidas, disfarces e 

câmeras ocultas: “É evidente que o grampo ilegal deve ser condenado. Mas se foi feito e 
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muita gente o conhece, é dever do jornalista mostrar o seu conteúdo para o público em 

geral” (RODRIGUES apud MOREIRA, 2003, p. 107). 

Para Audálio Dantas (2003), as provas devem ser obtidas de maneira natural, 

respeitando sempre os limites éticos.  

 
“O repórter não pode sair por aí fazendo acusações, só porque ele encontrou 
determinados indícios. Acho que indício é indício. A investigação em torno do 
indício sim. Aí ele deve ir até onde for legítimo ir. Mas não vale qualquer 
coisa. Não vale, por exemplo, você atrair o sujeito para alguma armadilha 
tentando justificar a material, armar uma situação que seja especificamente 
para comprovar aquela material, acho que há outros meios para se comprovar” 
(DANTAS apud HERACLITO, 2003, p. 126). 

 

Tais práticas, como provocar fatos, levar alguém a comprar drogas e simular 

situações são recursos utilizados pelo Mau Jornalismo, segundo Willian Waack (2003). 

Para ele, o uso de disfarce só é válido quando usado para tornar público aquilo que já 

existe e não para provocar um acontecimento. 

  
“Se essa regra básica for mantida, e ela é muito fácil de ser seguida, basta ter o 
mínimo de bom-senso e ética para diferenciar aquilo que se está criando – que 
é a cascata – daquilo que já existia e que não poderia ser trazido a público se o 
repórter se identificasse como jornalista. Ele perderia a oportunidade” 
(WAACK apud ASSIZ, 2003, p. 145).  

 

Alguns truques como o roubo de documentos, para Waack, não deve estar nos 

planos de um repórter. Ele considera um ato perigoso e desnecessário. Fazer o papel de 

investigador policial e lançar mão do uso de grampos pode trazer complicações a 

jornalistas e veículos, pois são práticas exclusivas de outros profissionais e dependem de 

autorização judicial.  

 
“Muitos jornalistas vão se justificar pelos fins, ou seja, não fosse a capacidade 
de o repórter ser ‘esperto’ e obter um documento que não lhe seria entregue, 
esse documento, que é de interesse da sociedade, jamais viria a público. Mas é 
uma zona cinzenta que tem que ser vista em cada episódio.(...) É diferente 
quando o material já caiu na mão de uma autoridade, quando o jornalista 
obtém da autoridade aquilo que ela já tomou de alguém suspeito de um crime, 
de alguma atividade nociva à sociedade. Aí é diferente. Agora, o próprio 
jornalista assumir esse papel, investigar no sentido de usar para si as 
prerrogativas que são dos órgãos públicos, no caso, a Polícia como braço da 
Justiça, acho que tem que ser pensado com muita calma” (WAACK apud 
ASSIZ, 2003, p. 145). 
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Em conversa com Silmara Biazoto, Roberto Cabrini (2003) defende que o uso de 

câmera escondida é um recurso insubstituível na televisão na busca de provas, desde que 

não seja usada para violar a privacidade de alguém. Ele condena a compra de 

informações, mas admite o pagamento por documentos ou imagens, desde que o 

vendedor não seja um criminoso. Cabrini não vê problema em blefar ou omitir 

eventualmente a identidade.  

 
“O profissional que trabalha com a informação precisa saber o momento de 
obter o fato e como fazer isso. Algumas vezes ele não vai blefar,  não vai usar 
câmera escondida, mas também não vai chegar mostrando a carteira de 
jornalista. Omitir a profissão não violando o direito das pessoas e com bom-
senso pode ajudar na coleta de informações. O profissional não vai conseguir o 
que deseja com naturalidade, se usar a identidade. Em alguns casos é melhor, 
aos poucos, entrar no ambiente dos fatos e se passar por curioso do que impor 
o profissionalismo, principalmente se o outro lado não tiver interesse em 
esclarecer o assunto” (CABRINI apud BIAZOTO, 2003, p. 155, 156). 

 

Os processos de apuração, sem dúvida, geram muitas divergências entre jornalistas, 

veículos e a opinião pública. O entendimento das práticas que correspondem a uma postura 

ética é definido sob uma avaliação pessoal e solitária do profissional. Durante uma 

investigação jornalística, o repórter se depara com inúmeras situações difíceis onde as 

circunstâncias de cada momento, acabam forçando o jornalista, muitas vezes, a tomar 

decisões urgentes, submetendo a ética a uma escolha individual, ligada a valores e 

julgamentos pessoais.  

Para conseguir compreender a especificidade do objeto de pesquisa é importante 

também conhecer estudos atuais realizados por pesquisadores da área, especialmente a 

abordagem e proposições para entender o jornalismo investigativo. No capítulo seguinte, 

refere-se e discute-se alguns trabalhos que tiveram como foco essa temática. 

  

2.7  ESTUDOS DE CASO 

 

Nesse capítulo específico busca- se discutir alguns estudos recentes sobre jornalismo 

investigativo publicados como monografia ou em forma de papers. 

O jornalismo investigativo foi o tema da pesquisa desenvolvida pela acadêmica 

Daiana Martins, em 2007, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 

Comunicação Social-Jornalismo no Centro Universitário Franciscano (UNIFRA, RS) em 
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dezembro de 2007. A pesquisa analisa as hipóteses que justificam a ausência dos 

procedimentos do jornalismo investigativo nas editorias de polícia dos jornais A Razão e 

Diário de Santa Maria. Utilizando como objeto de estudo a cobertura dos casos Alex Sandro 

de Mello e Juliana Rodrigues da Cruz durante os meses de janeiro a junho de 2007. O 

trabalho intitulado “Jornalismo investigativo na mídia impressa santamariense”, se propôs a 

identificar os fatores que legitimam a ausência das referências da investigação jornalística 

durante a cobertura dos casos delimitados. O trabalho contém um estudo teórico sobre o 

jornalismo investigativo, a sua ocorrência nas redações da região, a importância como função 

social e também um apanhado sobre as teorias da comunicação que embasam a construção da 

notícia. Durante a análise, são observadas as práticas jornalísticas nos casos delimitados, 

englobando as matérias, fontes, estratégias de investigação e valores notícia, através do 

método da descrição, categorização e análise de conteúdo.  

“Jornalismo Investigativo” foi a monografia apresentada pela acadêmica de 

Jornalismo da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) de Canoas (RS), em julho de 2003, 

Ana Rita Tavares. 

Estimulado pela morte do jornalista Tim Lopes, o trabalho analisa o jornalismo 

investigativo como um todo, desde o seu princípio: o jornalismo, o jornalista em si e sua 

relação com as fontes, até sua função. E, a partir de então, faz um panorama da sua posição 

nos dias atuais. O trabalho do jornalista Tim Lopes, morto no exercício da profissão, é 

apresentado juntamente com a análise sobre o jornalismo investigativo executado por ele, ao 

longo da monografia. 

O problema central do trabalho foi delimitar até que ponto a oficialização do risco que 

se corre, em casos como a morte de Tim Lopes, pode surtir efeitos no jornalismo investigativo 

que se pratica hoje, na TV brasileira, mais especificamente na TV Globo, no programa Jornal 

Nacional. 

O objetivo da autora foi discutir o processo ético que envolve o jornalismo 

investigativo. Ana Rita Tavares esclarece algumas das vantagens e desvantagens do jornalista 

diante de uma matéria de nível investigativo, além de verificar como está sendo tratada a 

segurança do jornalista em relação a este tipo de trabalho e o limite proporcionado a ele, tanto 

por sua parte, quanto pela empresa de comunicação a qual presta serviço. 

A pesquisa apresenta dados estatísticos, levantados em pesquisas realizadas por órgãos 

relacionados ao jornalismo, sobre o crescente número de jornalistas mortos em exercício da 
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profissão. É apresentada a posição da ética em relação a esse tipo de atitude, tanto do 

jornalista quanto da empresa da qual o jornalista tinha vínculo, em relação à segurança do seu 

funcionário em situações de risco, como a de Tim Lopes. A monografia expressa a posição da 

TV Globo em relação ao jornalista Tim Lopes e ao jornalismo investigativo.  

Já em “O jornalismo investigativo e seus critérios de noticiabilidade: notas 

introdutórias”, desenvolvido entre julho e dezembro de 2006, pelo professor da PUC-Rio, 

Leonel Azevedo de Aguiar, são discutidas questões teóricas que emergem atualmente no 

campo comunicacional. A pesquisa analisa os critérios de noticiabilidade que regem o 

jornalismo investigativo em quatro jornais da grande imprensa carioca. O ponto de partida do 

estudo foi a premissa de que os meios de comunicação de massa podem ser apontados, na 

atualidade, como uma das principais instâncias sociais responsáveis pela produção de sentido 

conforme Verón (1980). Dentro do universo amplo dos mass media, o jornal impresso diário é 

o tema pesquisado e o enfoque do trabalho privilegia a Teoria do Jornalismo. 

O trabalho aponta determinados parâmetros que nos possibilitam entender melhor a 

modalidade denominada como jornalismo investigativo nos diários cariocas O Globo, Extra, 

O Dia e Jornal do Brasil. Para tal, o estudo faz um acompanhamento diário das rotinas dos 

quatro veículos e avalia o processo pelo qual o jornal impresso diário constrói a representação 

social da realidade, a partir da teoria do newsmaking. 

O Artigo publicado no Intercom Sul em 2008, “Jornalismo Investigativo e Literatura: 

O livro-reportagem atuando na denúncia social” de Morgani Guzzo, da Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, Guarapuava (PR), analisa a obra Rota 66 e identifica os métodos 

investigativos utilizados pelo jornalista Caco Barcellos no livro-reportagem. O trabalho faz 

uma reflexão de como e de que forma o jornalismo pode acumular a função de informar com 

qualidade e possibilitar o prazer de uma leitura agradável através do livro-reportagem, que é 

uma das possibilidades de veiculação da grandes reportagens, que combina a investigação 

com um método de escrita mais subjetiva. 

A autora faz uma análise da narrativa e dos métodos de investigação utilizados na 

construção da denúncia em forma de livro. 

A pesquisa baseia-se em fontes bibliográficas especializadas, como livros e textos 

teóricos, que tratam do Livro-Reportagem, da grande-reportagem, do jornalismo investigativo 

e do Jornalismo Literário.  
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 Nota-se que esses estudos utilizam diferentes abordagens teóricas e  metodologia, o 

que denota também a singularidade da prática do jornalismo investigativo. 
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3  METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE 

 

É preciso ressaltar que a pesquisa é de caráter qualitativo e se propõe a fazer uma 

análise das reportagens do jornalista Giovani Grizotti do Grupo RBS através de descrição e 

comparação do material empírico. 

Neste momento, parte-se para a sistematização dos dados através das categorias abaixo 

descritas com intuito de proceder à análise individual de cada matéria selecionada e posterior 

análise comparativa. Portanto, vai ser feita a análise de cada matéria individualmente a partir 

das categorias elencadas. 

As quatro categorias foram definidas a partir do problema da pesquisa, que é analisar e 

buscar compreender as práticas de investigação do jornalista, a partir da seleção de algumas 

reportagens veiculadas no jornal Zero Hora (RS), levando em consideração preceitos éticos e 

de produção do jornalismo investigativo, bem como a sua especificidade. Para tal foram 

definidas essas quatro categorias: Tema, Processos de Apuração, Abordagem da matéria e 

Consequência da reportagem, que emergem do próprio corpus e que foram determinadas na 

medida que se avançou na pesquisa. Os dados analisados e apresentados originam-se 

exclusivamente de publicações do jornal Zero Hora, sem análise de veiculações oriundas de 

outras mídias. A escolha da mídia impressa recai, em primeiro lugar, à viabilidade, por ter 

acesso às reportagens na íntegra; em segundo,  por compreender que no jornal pode haver 

maior aprofundamento dos temas tratados pelo repórter através de reportagens e 

desdobramentos. E, finalmente, por se tratar de um jornalista que trabalha para outras mídias 

do grupo como RBS TV e Rádio Gaúcha e tem suas reportagens também publicadas no 

jornal. Dessa forma, mesmo não sendo realizada exclusivamente para o jornal Zero Hora, 

grande parte das suas matérias acabam sendo publicadas no veículo impresso com certo 

destaque editorial. 

A partir desses elementos, foram definidas, portanto, tais categorias de análise, que são 

assim definidas: 

Tema: se refere ao tipo de pauta ou assunto abordado e sua possível identificação da 

origem; 
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Processos de Apuração: técnicas, metodologia, procedimentos e recursos utilizados 

pelo repórter na produção e realização da reportagem investigativa. 

Abordagem: apresentação da matéria, sua angulação e apresentação de dados, como: 

identificação ou constituição de provas, conclusões, indicação de culpado e (ou) culpados,  

questionamento ou levantamento de suspeitas. Se há divulgação de denúncia ou reprodução 

de atos ilícitos ou esquemas fraudulentos. 

Consequências: repercussão junto à opinião pública, condenação de envolvidos, 

mudanças de atitudes e procedimentos de empresas, órgãos, intituições e envolvidos. 

A constituição do corpus iniciou com uma pesquisa diretamente no Centro de 

Documentação e Informação do jornal Zero Hora, localizado junto à sede do veículo, na 

Avenida Ipiranga em Porto Alegre, RS, no dia 17 de maio de 2009. Para o processo de busca 

e coleta dos arquivos das reportagens foi utilizado o programa NXT-3, que possui um sistema 

de busca onde é possível ter acesso a todos os materiais publicados nos veículos do Grupo 

RBS a partir de palavras-chaves selecionadas, utilizado pela rede interna da empresa. Dessa 

forma, foram selecionados para a pesquisa, todos os conteúdos relacionados a “Giovani 

Grizotti”.  

De um total de 25 reportagens, foram escolhidas para análise cinco matérias principais 

– que abre página e têm destaque no jornal -  e as respectivas suítes – as matérias publicadas 

posteriormente como desdobramentos da primeira. Para a seleção das reportagens foram 

adotados os seguintes critérios: relevância do tema, interesse público, impacto e repercussão 

social, se apresenta e explicita as técnicas peculiares de investigação, posição de destaque no 

jornal Zero Hora (quanto ao espaço e localização), riqueza de detalhes da apuração do 

repórter, se a matéria gera suíte, isto é, a partir de uma primeira reportagem são geradas outras 

matérias.  

Na análise, adota-se como referência, o tema das reportagens e não necessariamente o 

título expresso em Zero Hora, tendo em vista a menção dada a cada matéria em outras mídias 

do Grupo RBS. Ainda  centra-se nos dados explicitados nas matérias publicadas e também faz 

uso de dados obtidos junto ao próprio jornalista Giovani Grizotti, entrevistado por e-mail em 

19 de abril de 2010,  a que respondeu em 23 do mesmo mês. As questões referiam-se à ética 

profissional, processos de apuração e as diferenças entre o jornalismo convencional e 

jornalismo investigativo e, ainda, sobre sua formação e sua prática jornalística. Foram 

encaminhadas 13 questões (como pode-se ver na íntegra no Anexo 1). Sobre isso, ressalta-se 
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que “O roteiro exige poucas questões, mas suficientemente amplas para serem discutidas sem 

que haja interferências entre elas ou redundâncias” (DUARTE, 2009, p. 66). 

Entretanto, das 13 questões, o repórter respondeu a apenas 5 e só o fez após novo 

contato telefônico. Dessa forma, algumas perguntas ficaram em aberto, o que pode, em parte 

ser suprido por um texto publicado em 31 de maio de 2010 pelo autor no blog Direto da 

Fonte, vinculado ao grupo RBS. 

 

Abaixo, uma tabela mostra as matérias escolhidas para análise. 

 

TEMA 

A FARRA 
DOS 

VEREADORES 

A TRAVESSIA 

DO 

CONTRABANDO 

FRAUDE  
DAS 

 MERENDAS 

FRAUDE  
DAS 

CONSULTAS 

ESCÂNDALO 

DAS 

SUCATAS 

TÍTULO TURISMO 

COM 

DINHEIRO 

PÚBLICO 

A TRAVESSIA 

DO CONTRA-

BANDO 

PROPINA EM 

TROCA DE 

MERENDA 

ESCOLAR 

FRAUDE 

BURLA A 

FILA DO SUS 

NA CAPITAL 

ATÉ 

SUCATA 

PODE 

RODAR 

 

DATA 

 
01/02/2006 

 
22/09/2008 

 
11/09/2007 

06, 07 E 09 

/03/2007 
 

17/03/2008 

 

EDITORIA 

 

ESPECIAL 

 

POLÍCIA 

 

POLÍTICA 

 

GERAL 

 

GERAL 

NÚMERO DE 

PÁGINAS E 

LOCALIZAÇÃO 

 

2 
(PÁGINAS 4,5) 

 

1 
(PÁGINA 38) 

 

1 
(PÁGINA 6)  

3 
(PÁGINAS 

32,27 E 46) 

 

1 
(PÁGINA 25) 

 

 

SUÍTES 

SIM (3,4,22 e 

23/02/06) – 

EDITORIA 

POLÍTICA 

 

 

NÃO 

 
SIM 

(12,13,14/09/07)  

E 26/11/08 

SIM 
(10/04/2007) 
EDITORIA 

POLÍTICA 

 
SIM 

(18, 20/03 E 

28/05/2008) 

 

OUTRAS 

MÍDIAS 

RBS TV E 

RÁDIO 

GAÚCHA 

 
RBS TV E  

REDE GLOBO 

 
RBS TV E REDE 

GLOBO 

 
RBS TV 

 
REDE GLOBO 

Tabela 1: Matérias analisadas. 

 

3.1  A FARRA DOS VEREADORES: 
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A reportagem veiculada em Zero Hora no dia 1º de fevereiro de 2006 como 

Reportagem Especial, nas páginas 4 e 5, foi exibida em outras mídias, como no Jornal 

Nacional da Rede Globo, no dia 31 de janeiro, internet e Rádio Gaúcha. A matéria foi 

vencedora do Prêmio Esso Especial de Telejornalismo de 2006 e a produção contou com os 

jornalistas, Laura Nonohay, Jonas Campos e Sérgio Pavanello, da Rede Brasil Sul de 

Comunicação (RBS).  

A matéria teve desdobramentos, com publicações posteriores na editoria de política 

nos dias 3, 4, 22 e 23 de fevereiro de 2006. 

 

3.1.1  TEMA  

 

Trata-se de uma pauta política que destaca o mau uso de verbas públicas por 

vereadores dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A reportagem flagra 

vereadores fazendo compras e em atividades de lazer às custas de diárias pagas pelos 

Legislativos em horários e datas de supostos cursos nas cidades de Balneário Camboriú (SC) 

e Foz do Iguaçú (PR).   

A partir da leitura da reportagem publicada no dia 1º de fevereiro há indícios de que 

ela tenha sido originada a partir de observações e também a partir de notícias veiculadas na 
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imprensa: “Estimulado pelas notícias sobre gastos excessivos com diárias, pensei: por que não 

conferir de perto que viagens são essas? ” (ZH, 1/2/2006, P.5). 

Nota-se, assim como lembram Jamildo Melo (2003), Dirceu Lopes (2003) e Roberto 

Cabrini (2003), que os temas para investigação jornalística emanam do próprio cotidiano do 

jornalista. As pautas têm origem nas observações e leituras diárias. 

 

3.1.2  PROCESSOS DE APURAÇÃO 

 

O repórter relata na reportagem que faz uso de câmeras escondidas, que grava imagens 

em locais públicos (ruas, praias e parques), e em locais privados, como hotéis onde foram 

realizados os cursos para vereadores: “Para captar as imagens, utilizei dois equipamentos: 

uma câmera pequena, daquelas domésticas, e outra escondida” (ZH, 1/2/2006, P.5). 

Tal prática apresenta divergências nas opiniões entre autores. A câmera escondida é 

considerada por Roberto Cabrini (2003) insubstituível na televisão como prova documental. 

Jamildo Melo (2003) também admite o uso da gravação escondida. Já Caco Barcellos (2003) 

defende esse método apenas para gravar imagens em locais públicos. Para Fernando 

Rodrigues (2003), o uso desse recurso é considerado crime injustificável. De acordo com 

Percival de Souza (2003), a utilização de câmera oculta representa uma armadilha ética.  

O jornalista Giovani Grizotti utiliza ainda a infiltração no centro dos acontecimentos 

fazendo se passar por outra pessoa: “Para comprovar o esquema, a reportagem da RBS TV e 

da Rádio Gaúcha participou de cursos em Balneário Camboriú (SC), entre os dias 17 e 21 de 

janeiro, e em Foz do Iguaçu, entre os dias 24 e 27” (ZH, 1/2/2006, P.4). 

A técnica de infiltração é defendida por Dirceu Lopes (2003) e Sequeira (2005) para as 

investigações jornalísticas, pois possibilita uma maior aproximação física dos acontecimentos 

para comprovar in loco como funcionam. 

Uma técnica utilizada pelo autor e talvez a mais controversa entre os autores citados é 

a utilização de outra identidade. O repórter faz-se passar por vereador para conseguir 

flagrantes e depoimentos junto aos envolvidos, omitindo sua identidade e profissão: “Para 

ganhar a confiança dos vereadores, tive de me fazer passar por um deles. Falei que era 

parlamentar em Barros Cassal” (ZH, 1/2/2006, P.5).  
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Os jornalistas Fernando Rodrigues (2003), Mônica Teixeira (2003), Caco Barcellos 

(2003) e Ricardo Kotscho (2003) condenam tais atitudes. Gilberto Nascimento (2003) vai 

além e afirma que usar outra identidade é falsidade ideológica, crime previsto no Código 

Civil, passível de condenação. 

Já Roberto Cabrini (2003, p.155 e 156) em relato à Silmara Biazoto, defende o blefe 

ao apresentar a identidade. “Em alguns casos é melhor, aos poucos, entrar no ambiente dos 

fatos e se passar por curioso do que impor o profissionalismo, principalmente se o outro lado 

não tiver interesse em esclarecer o assunto”. Segundo ele, o profissional nem sempre vai 

conseguir “o que deseja com naturalidade”, por isso deve jogar com as palavras e tentar 

induzir a fonte a falar, respeitando, entretanto a sua privacidade. 

  

3.1.3  ABORDAGEM 

 

A reportagem investigativa “A Farra dos Vereadores Turistas” denuncia e apresenta 

provas das práticas ilícitas de vereadores que recebem diárias para participação em cursos que 

não são frequentados. Através de imagens ocultas, a matéria flagra representantes dos 

Legislativos em praias, fazendo compras e passeios em horários dos cursos.   

A reportagem aponta nomes dos fraudários e comprova os atos denunciados, 

identificados pelas imagens e depoimentos captados sem o conhecimento dos mesmos. A 

cópia do certificado reproduzida no jornal para o leitor comprova a prática ilícita dos 

vereadores - a não exigência de participação nos cursos pagos com dinheiro público: 

“Mediante assinatura em lista de presença e pagamento de R$ 200, repórter da RBS TV 

obteve certificado frio de participação em curso no Paraná” (ZH, 1/02/2006, P.4). 

Através de diálogo com um vereador, o repórter explicita como ocorre a prática: 

“Repórter: - Vieram sete (vereadores)? E quantos ficaram lá? Vereador: - Nenhum, os outros 

foram para Porto Alegre” (ZH, 1/02/2006, P.4). 

Nota-se nesse trabalho, que o jornalista utiliza o método de atorização, participando 

ativamente dos acontecimentos. Se fazendo passar por vereador, o repórter e sua equipe busca 

estabelecer um contrato discursivo de confiabilidade com os consumidores, (leitores e 

telespectadores), pautado pela estratégia narrativa-participativa do repórter. Ao assumir o 
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papel de protagonista na reportagem, Giovani Grizotti faz uso de recursos que geram 

controvérsias entre autores e colocam em questionamento a sua atuação.  

 

3.1.4  CONSEQUÊNCIAS 

 

O lead da matéria veiculada na editoria Política intitulada “MP apresenta ação contra 

58 pessoal por desvio de diárias” explicita o tempo passado da publicação das matérias 

referentes à “Farra dos vereadores” e algumas de suas conseqüências: “Após dois anos de 

investigações, o Ministério Público Estadual ajuizou em fevereiro de 2008, duas ações civis 

públicas por improbidade administrativa contra 58 pessoas e duas empresas supostamente 

envolvidas em desvio de diárias na Câmara de Vereadores de Triunfo, na Região 

Carbonífera” (ZH, 27/02/2008, P.12). 

 

3.2  A TRAVESSIA DO CONTRABANDO: 

 

 

 

A reportagem foi veiculada no jornal Zero Hora em 22 de setembro de 2008 na 

editoria Polícia, página 38, e foi também exibida no programa Fantástico e Teledomingo da 

Rede Globo em 21 de setembro de 2008. A matéria que teve a produção do jornalista Giovani 

Grizotti e contou com a participação do repórter cinematográfico André Maciel e o auxiliar 
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Giancarlo Barzi, da Rede Brasil Sul (RBS), foi finalista do Prêmio Esso de Jornalismo de 

2009 na categoria Telejornalismo.  

 

3.2.1  TEMA 

 

A pauta policial revela um esquema criminoso em que grupos fazem a travessia 

irregular de produtos contrabandeados comprados em Ciudad Del Este no Paraguai, pelo Rio 

Paraná, sem passar pela aduana brasileira em Foz do Iguaçú (PR). A reportagem denuncia a 

clonagem de notas fiscais de empresas gaúchas, que são usadas para “esquentar” a mercadoria 

ilegal remetida ao Brasil. 

Pela leitura da reportagem publicada no dia 22 de setembro de 2008, o repórter afirma 

iniciar as investigações a partir de observações da movimentação dos criminosos nas lojas de 

Ciudad Del Este: “Foi circulando pelas lojas de Ciudad del Este que percebemos a enorme 

quantidade de contrabandistas embalando caixas. Descobrimos, então, que essas caixas 

chegariam ao Brasil por meio das águas do rio, sem passar pela Receita Federal” (ZH, 

22/09/2008, P. 38). 

Assim como na reportagem “A FARRA DOS VEREADORES”, a pauta originou-se a 

partir de situações curiosas constatadas por observações do repórter, como destacam Jamildo 

Melo (2003), Dirceu Lopes (2003) e Roberto Cabrini (2003). 

 

3.2.2  PROCESSOS DE APURAÇÃO 

 

Giovani Grizotti infiltra-se no centro dos acontecimentos, ato que, segundo Dirceu 

Lopes (2003), ajuda a comprovar as denúncias:  “Também alugamos um barco para registrar 

os flagrantes. Em um determinando momento, chegamos a cruzar pelos barcos carregados de 

mercadorias” (ZH, 22/09/2008, P.38). 

O jornalista e sua equipe também fazem uso de disfarce para acompanhar a 

movimentação dos contrabandistas no Rio Paraná. Simulando estar pescando, a reportagem 

flagra a travessia ilegal: “Também estivemos em uma marina abandonada, no Paraguai, de 

onde gravamos a chegada dos barcos no lado brasileiro. Nesta etapa, simulamos uma pescaria 
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para não despertar a desconfiança das quadrilhas. Enquanto André fazia as imagens de dentro 

da caminhonete, eu e o auxiliar Gincarlo Barzi, o Caco, nos revezávamos segurando a vara de 

pesca” (ZH, 22/09/2008, P.38). 

De acordo com Ricardo Kotscho (2003), Fernando Rodrigues (2003), o uso do 

disfarce é uma prática condenável no exercício da profissão jornalística. Mônica Teixeira 

(2003) segue o mesmo pensamento e afirma ser um processo desnecessário que pode 

comprometer até a veracidade da informação. 

A reportagem sugere também que o jornalista omitiu sua identidade durante a 

investigação: “Pensando serem contrabandistas, uma atravessadora paraguaia aceitou levar os 

repórteres até o porto clandestino, na periferia, onde os integrantes da quadrilha mantêm 

contato via rádio com olheiros que mantêm vigilância no lado brasileiro” (ZH, 22/09/2008, 

P.38). 

O repórter faz uso de uma prática perigosa, que, segundo Gilberto Nascimento (2003) 

constitui falsidade ideológica. Caco Barcellos (2003, p. 164), defende o mesmo pensamento, 

porém, faz uma ressalva: “Se não lhe perguntaram nada, estrategicamente você pode não 

responder”. 

Já o jornalista Roberto Cabrini (2003) acredita que ao omitir a profissão não violando 

o direito das pessoas e com bom senso pode-se ter uma melhor coleta de informações. 

A equipe de reportagem comandada por Giovani Grizotti força uma situação de 

contrabando para comprovar as práticas criminosas: “A equipe da RBS TV testou o esquema 

de entrega pelo Rio Paraná. Para isso, foi comprada uma pistola de brinquedo com tamanho e 

peso semelhantes aos de uma verdadeira. Foi dito ao contrabandista que a arma era de fogo. 

Quatro horas depois, a pequena caixa foi entregue, intacta, em frente a um batalhão do 

Exército Brasileiro em Foz do Iguaçu” (ZH, 22/09/2008. P.38). 

O ex-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas Audálio Dantas (2003, p. 126) 

condena o método empregado nesta etapa da investigação: “Não vale, por exemplo, você 

atrair o sujeito para alguma armadilha tentando justificar a matéria, armar uma situação que 

seja especificamente para comprovar aquela matéria, acho que há outros meios para se 

comprovar.” 

Nos centros comerciais, o repórter grava conversas com comerciantes que revelam o 

esquema sem saber que estão sendo registradas: “Confira, por meio de diálogos gravados, 

como funciona a rota de contrabando Paraguai-Brasil:A VENDA – Nos centros comerciais, 
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vendedores de lojas fazem parte do esquema criminoso: Balconista – R$ 100 pra atravessar. 

Repórter – Garantido? Balconista – Cem por cento seguro. Agora, se comprar, 10 minutos eu 

passo” (ZH, 22/09/2008, P.38). 

Caco Barcellos entrevistado por Samantha Konopzyk (2003) não vê problemas quando 

a câmera escondida é usada em locais frequentados por muitas pessoas, como lojas, 

restaurantes e vias públicas: “Todos os dias vemos meninos fumando crack na esquina. As 

pessoas comuns passam e vêem, a sociedade passa e vê, a polícia também. O mundo gira e a 

cena está na esquina. Se uma equipe de TV com uma câmera enorme for filmá-los, é claro que 

eles não irão agir como de costume” (BARCELLOS apud KONOPCZYK, 2003, p. 164). 

Percival de Souza (2003, p. 48) lembra que a câmera oculta faz parte do ‘vale tudo’ 

praticado por alguns profissionais: “É preciso estabelecer diferenças sobre ‘interesse público e 

‘interesse do público’.  

 

3.2.3  ABORDAGEM 

 

A reportagem investigativa “A Travessia do Contrabando” denuncia o contrabando de 

mercadorias e flagra a travessia de produtos comprados em Ciudad Del Este pelo Rio Paraná 

sem passar pelo Fisco brasileiro. Fazendo-se passar por contrabandista, a reportagem 

comprova o esquema de transporte ilegal ao contratar o serviço clandestino em solo 

paraguaio. A matéria denuncia também a clonagem de notas fiscais de empresas gaúchas 

reveladas por confissões de falsificadores: “Para mostrar que o esquema dá certo, os 

criminosos fazem questão de demonstrar, por meio de consultas ao site da Receita Federal na 

internet, que o CNPJ da empresa cuja nota fiscal foi clonada é verdadeiro. – Nós clonamos, é 

nota quente isso aqui. Pode consultar o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica)” (ZH, 

22/09/2008, P.38). 

A matéria não divulga nomes, endereços de envolvidos e quadrilhas, e também não 

publica fotos que ajudem a identificar os criminosos.  

Evidenciada novamente a participação do jornalista no centro dos acontecimentos, a 

reportagem apresenta-se semelhante a um trabalho de espionagem. Giovani Grizotti faz uso 

escondido de recursos técnicos e não prioriza a identificação de qualquer envolvido no 

esquema de contrabando.  
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3.2.4  CONSEQUÊNCIAS 

 

A reportagem apresenta a dificuldade da Polícia Federal em coibir as ações na 

fronteira Brasil-Paraguai em razão da logística apurada das quadrilhas e do grande número de 

acessos a embarcações que o Rio Paraná e Lago Itaipu possuem, como mostra o trecho da 

reportagem: “Para garantir a travessia aquática, as quadrilhas de contrabandistas usam portos 

clandestinos. Só no Lago de Itaipu, por exemplo, foram descobertos pelas autoridades cerca 

de 300 locais desse tipo. – Temos vários pontos de passagem – afirma o delegado da Receita 

Federal em Foz do Iguaçu, Gilberto Tragancin” (ZH, 22/09/2008, P.38).  

As autoridades demonstram conhecer o ‘esquema’, mas admitem a limitação do 

Estado em combater o contrabando, dando indícios de que a reportagem do Grupo RBS não 

teve conseqüências para o caso: “Os contrabandistas agem armados. Cada quadrilha, 

conforme a Polícia Federal, atua em um ponto diferente do rio. Nas operações montadas para 

combater o esquema ilegal, os policiais utilizam lanchas blindadas. – A maior dificuldade que 

a gente tem é o poder de adaptação e de mutação das quadrilhas. Se a gente faz um cerco 

maior no Rio Paraná, eles têm toda uma operação de logística rápida, imediata, que permite 

passagem das mercadorias pelo Lago de Itaipu – afirma o delegado Alexandre Dias, chefe do 

Núcleo de Operações da Polícia Federal em Foz do Iguaçu” (ZH, 22/09/2008, P.38). 

 

 3.3  FRAUDE DAS MERENDAS 
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A matéria assinada pelo jornalista Giovani Grizotti foi exibida no dia 10 de setembro 

de 2007 no telejornal RBS Notícias, veiculado no Rio Grande do Sul, e também no Jornal 

Nacional para todo país, no mesmo dia. A reportagem ganhou as páginas do jornal Zero Hora 

no dia 11 de setembro de 2007. 

 

3.3.1  TEMA 

 

Pauta da editoria Política, que denuncia suposto esquema de corrupção na contratação 

de empresas para fornecimento de merenda escolar a prefeituras gaúchas. Representantes de 

fornecedores estariam oferecendo propinas a prefeituras e fornecendo editais para as licitações 

públicas. O repórter não identifica a origem da pauta de forma explícita. Através da leitura do 

conteúdo, encontram-se indícios de que a pauta surgiu a partir de uma denúncia: “A fraude foi 

revelada com apoio de uma prefeitura da Região Metropolitana, que preferiu não ser 

identificada” (ZH, 11/09/07, P.6). 

De acordo com os jornalistas Ricardo Kotscho (2003), Caco Barcellos (2003), e 

Dirceu Lopes (2003), denúncias até mesmo anônimas, podem originar pautas, mas não devem 

ser usadas sem a busca e apuração das informações necessárias para sua comprovação. 

 

3.3.2  PROCESSOS DE APURAÇÃO 

 

A reportagem utiliza uma câmera escondida que é instalada na sala de reuniões de uma 

prefeitura gaúcha: “A administração permitiu a instalação de uma câmera escondida na sala 

de reuniões onde receberia representantes do suposto esquema” (ZH, 11/09/07, P.6). 

Para os jornalistas Roberto Cabrini (2003), e Jamildo Melo (2003), esse recurso pode 

ser usado para obter algo que o envolvido não tem interesse em revelar: “Se você chegar com 

a câmera na mão, ele não passa a informação. Portanto esses artifícios têm de ser usados” 

(MELO apud ALVES e QUEIROZ, 2003, p. 138). 

Gilberto Nascimento (2003) e Percival de Souza (2003) consideram uma prática 

perigosa, mas destacam que o interesse da sociedade deve ser levado em conta nesses casos. 
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“Um gravador escondido, embora nunca tenha usado, acho que até usaria. Mas também é uma 

discussão complicada” (NASCIMENTO apud ROVAI, 2003, p. 95). 

 

3.3.3  ABORDAGEM 

 

A reportagem denuncia práticas ilícitas e identifica nomes de empresas e suspeitos, 

como mostra o trecho reproduzido a seguir: “Na gravação, aparecem o presidente estadual do 

PSC, Osvaldo Silva de Oliveira, e Carlos Roberto Medina, representante da empresa paulista 

SP Alimentação. Um assessor do prefeito recebe a proposta de negócio: propina em troca de 

um contrato de R$ 4 milhões para fornecimento de merenda às escolas durante um ano” (ZH, 

11/09/2007, P.6). 

Giovani Grizotti dá espaço para defesa dos envolvidos, mesmo que em espaço inferior 

se comparado ao utilizado por ele para explicar os ‘casos’. A explicitação da fala dos citados é 

fundamental no exercício da profissão, como destaca Caco Barcellos: “Mesmo com a 

reportagem pronta, nunca tenho absoluta certeza da verdade. Depois de formada minha 

convicção de que houve dano público, vou até o denunciado para dar a ele oportunidade de 

defesa, de me convencer que aquilo não é verdade. Gosto muito quando ele me convence, e, 

em muitos casos, isso acontece” (BARCELLOS, 2003, p. 163). “O que disse a empresa SP 

Alimentação Segundo o vice-presidente da SP Alimentação, Magno de Carvalho, Carlos 

Roberto Medina, que aparece na gravação oferecendo propina, não é funcionário da empresa. 

O que disse Osvaldo Silva de Oliveira, presidente estadual do PSC Negou envolvimento e 

disse que a Assembléia de Deus não se envolve em questões políticas” (ZH, 11/09/2007, P.6). 

A abordagem respeita o “off-the-records”, que é o acordo feito entre o jornalista e as 

fontes, que garante a preservação da identidade de quem forneceu informações importantes 

para a investigação. Tal postura, segundo Gilberto Nascimento (2003), deve ser mantida em 

todos os casos, desde que questões de maior interesse não estejam ameaçadas. 

A proteção e preservação das fontes, fundamental na atividade jornalística é 

explicitada na reportagem. 

 

3.3.4  CONSEQUÊNCIAS 
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Após mais de um ano, prefeitos e representantes de empresas são indiciados, conforme 

nova matéria da editoria de Política do jornal Zero Hora de 26 de novembro de 2008: “O 

Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ontem ação civil pública por improbidade 

administrativa contra 22 pessoas e empresas suspeitas de fraude na compra de merenda 

escolar pela prefeitura de Sapucaia do Sul. Em caráter liminar, o procurador Adriano Raldi 

pediu à Justiça Federal de Canoas o afastamento do prefeito de Sapucaia do Sul, Marcelo 

Machado, e do vice Gilberto Alves, ambos do PMDB. Também são alvo da ação a primeira-

dama Ivete Beatriz Martins Braz da Rocha, o secretário da Educação, Flávio Vargas Fialho, 

seu antecessor, Gilberto Sant’Anna da Silva, e sócios das empresas paulistas SP Alimentação 

e Verdurama, que venceram contratos para o fornecimento da merenda, e da Gourmaitre, que 

teria dado cobertura ao esquema” (ZH, 26/11/2008, P.24). 

As denúncias apresentadas pela reportagem de Giovani Grizotti são usadas pelo Poder 

Público no processo judicial: “A denúncia revelada pela RBS TV em setembro do ano 

passado é usada como prova. As imagens mostraram Carlos Roberto Medina, suposto 

representante da SP Alimentação, oferecendo propina ao assessor de uma prefeitura da 

Grande Porto Alegre. Ele é um dos alvos da ação” (ZH, 26/11/2008, P.24). 

 

3.4  FRAUDE DAS CONSULTAS 
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Série de reportagens exibida no programa RBS Notícias da RBS TV em 5,6 e 7 de 

março de 2007. Durante o período de um mês, o jornalista Giovani Grizotti percorreu um total 

de 14 municípios gaúchos na investigação jornalística. 

 

3.4.1  TEMA 

 

Série de reportagens veiculada na editoria “Geral”, que desvenda fraude na marcação 

de consultas e cirurgias no Sistema Único de Saúde. O golpe, que burla a fila de espera dos 

pacientes em hospitais da capital gaúcha por meio de desistências ocorreria com a 

participação de prefeituras e deputados estaduais. As matérias também revelam a existência 

de um asilo fantasma que recebe recursos de prefeituras beneficiadas pelo esquema de 

consultas. A reportagem não identifica nos textos do jornal Zero Hora, a origem da pauta. 

Questionado sobre a origem, através de email enviado em 01/06/2010, o jornalista, em 

resposta no mesmo dia, alegou não poder revelar, deixando uma suspeita de que se trata de 

uma denúncia. 

 

3.4.2  PROCESSOS DE APURAÇÃO 

 

O repórter faz uso de uma câmera escondida para gravar conversas e comprovar o 

escândalo: “Sem saber que está sendo gravada, uma funcionária da Secretaria da Saúde de 

Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, confirma ao repórter” (ZH, 06/03/2007, P.32). 

Jamildo Melo (2003) acredita que a gravação oculta é a única maneira que o jornalista 

tem para registrar a confissão de fraudários em matérias televisivas. Roberto Cabrini (2003) 

concorda mas ressalva que só não pode ser utilizada para invadir a privacidade das pessoas: 

“O profissional que trabalha com a informação precisa saber o momento de obter o fato e 

como fazer isso. Algumas vezes ele não vai blefar, não vai usar câmera escondida” 

(CABRINI apud BIAZOTO, 2003, p. 155). 

Para Fernando Rodrigues (2003), a utilização de câmera escondida é um recurso que 

fere a ética do jornalista: “O interesse público, em geral, não justifica o uso do grampo, 

gravações escondidas, disfarces, câmeras ocultas. A ética da profissão deve estar sempre 

acima” ( RODRIGUES apud MOREIRA, 2003, p.106). 
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A ex-repórter do núcleo de Reportagens Especiais da Rede Globo, Mônica Teixeira 

(2003), destaca que o jornalista deve evitar tal prática durante a produção das matérias: “Na 

verdade, o que o repórter deve fazer é encontrar alguém – uma fonte – que conte para ele o 

que não se teve acesso” (TEIXEIRA apud PERIAGO, 2003, p. 176). 

Giovani Grizotti justifica a estratégia escolhida para flagrar as negociações em texto 

no blog Direto da Fonte, levando em consideração a função social do jornalista, frente a uma 

possível denúncia: 

 
“Por que não repasso essas denúncias ao Ministério Público e à Polícia? Se as 
pessoas me procuram para denunciar fatos, é porque não se sentem segurar em 
confiar nas autoridades legalmente constituídas. Então, seria ético da minha 
parte repassar o assunto a essas autoridades? E mais: fazendo isso, eu estaria 
agindo como delator. E este não é meu papel. Meu papel é informar. E só”7        
 

 

3.4.3  ABORDAGEM 

 

A investigação do jornalista revela o esquema e identifica os protagonistas da 

fraude: “Chefe do esquema, Gilberto Schwambach diz que presta serviços para o 

deputado estadual Marquinho Lang (PFL), eleito com 31 mil votos” (ZH, 06/03/2007, 

P.32). 

A série de reportagens busca a opinião dos supostos responsáveis, como mostra o 

box intitulado “Contraponto”da material: “Entrevistado pelo RBS Notícias,o deputado 

disse que não há qualquer tipo de fraude praticado por funcionários de seu gabinete. 

Segundo ele, o casal Gilberto Schwambach e Maria Aparecida Pires apenas auxilia 

pacientes do Interior. – Eles são da minha região. As prefeituras mandam os pacientes, 

muitas vezes os pacientes não sabem nem como chegar ao hospital. O Gilberto e a Cida 

conduziam as pessoas até o hospital” (ZH, 06/03/2007, P.32). 

Segundo José Arbex Jr.(2003), o repórter tem que estar disposto a ouvir tudo e 

tentar entender o ponto de vista dos envolvidos.  Nesse caso, nota-se que essa prática foi 

adotada. 

 

3.4.4  CONSEQUÊNCIAS 

                                                
7 Publicado em 30 de maio de 2010. Disponível em <http://wp.clicrbs.com.br/diretodafonte/2010/05/30/as-
razoes-da-camera-escondida/?topo=77,1,1>. Acessado em 14 de junho de 2010. 
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Com o esquema deflagrado, o prefeito de Bom Retiro do Sul, uma das cidades 

envolvidas, afastou a funcionária gravada na reportagem: “Ontem, o prefeito de Bom 

Retiro do Sul, Paulo André Eidelwein (sem partido), afastou a funcionária mostrada na 

primeira reportagem da série e determinou abertura de sindicância.” (ZH, 07/03/2007, 

P.27) 

O ex-deputado estadual Elmar Schneider (PMDB), tem a nomeação para a 

presidência das Centrais de Abastecimento do Estado (CEASA) adiada, que acabou 

ocorrendo em abril de 2007, veiculado na Editoria Política de Zero Hora: “Yeda havia 

suspendido a nomeação do ex-parlamentar em março, após a revelação em reportagens 

da RBS TV de um esquema fraudulento montado para furar a fila do Sistema Único de 

Saúde (SUS).” (ZH, 10/04/2007, P.12) 

 

3.5  ESCÂNDALO DAS SUCATAS 

 

 
 

A reportagem de autoria do jornalista Giovani Grizotti foi exibida no programa 

Fantástico da Rede Globo em 16 de março de 2008. O tema ganhou uma série de 

matérias publicadas nas páginas do jornal Zero Hora (RS) nos dias 17, 18, 20 e 28 de 

março.  

 

3.5.1  TEMA 

 



63 

A matéria veiculada na editoria Geral mostrou que é possível obter laudos 

fraudulentos junto a oficinas credenciadas pelo Departamento Estadual de Estradas e 

Rodagem (DAER), liberando até sucatas para o transporte.  Giovani Grizotti obteve a 

liberação, mesmo sem vistoria, para que quatro carcaças de ônibus pudessem rodar pelas 

ruas e estradas do Rio Grande do Sul.  

Através da leitura da reportagem impressa, não é possível identificar marcas que 

apontem para a origem da pauta. 

 

3.5.2  PROCESSOS DE APURAÇÃO 

 

Para comprovar a fraude, Giovani Grizotti infiltra-se no centro do acontecimento 

e atua diretamente no fato, como atesta o trecho: “A “oficina” onde a reportagem da 

RBSTV comprou os laudos é a casa do engenheiro Roberto Moser, que não tem qualquer 

ferramenta necessária à prestação do serviço” (ZH, 17/03/2008, P.25). 

Essa prática, segundo Rubens Valente, citado por Sequeira (2005), pode ser 

usado quando não há uma prova documental. O autor alerta que no Código de Ética dos 

Jornalistas, em vigor desde 1987, não existe nenhum item que proíba a infiltração pelo 

repórter investigativo: “O mais importante é que o material coletado durante a 

infiltração não seja o ponto final da reportagem. Antes da publicação, os dados devem 

ser corroborados com outras fontes e por outros meios” (VALENTE apud SEQUEIRA, 

2005, p. 76). 

Nesse caso específico, o repórter faz uso apenas de sua prática, pois a matéria 

baseia-se estritamente no seu trabalho empírico, complementado pela ‘escuta’ de fontes 

envolvidas, como o diretor-geral do DAER (Departamento Estadual de Estradas e 

Rodagem) e o presidente do CREA (Coselho Regional de Engenharia e Arquitetura). 

Ao solicitar e conseguir licenças para quatro carcaças trafegarem no estado, 

Giovani Grizotti simula ter um ônibus em condições e provoca o delito junto à oficina 

responsável pelos laudos técnicos. 

Para o jornalista Willian Waack (2003), provocar um fato é válido, assim como 

para o uso do disfarce, quando usado para mostrar algo que já existe e não para provocar 

um fato. Na reportagem, Giovani Grizotti não apresenta outros flagrantes nem divulga 

casos da mesma natureza narrados por outras fontes. O crime é provocado pelo repórter, 

deixando a dúvida quanto a veracidade do fato. 



64 

Outro recurso utilizado é o uso de gravação escondida: “Sem saber que estava 

sendo gravada, a mulher do engenheiro orientou o que deve ser dito às autoridades, caso 

haja desconfiança” (ZH, 17/03/2008, P. 25).  

Prática presente em grande número das reportagens do jornalista Giovani 

Grizotti, a utilização da camera oculta é defendida em alguns casos estritos, como já foi 

discutido, por autores como Roberto Cabrini (2003) e Caco Barcellos (2003). É 

amplamente condenado por jornalistas como Mônica Teixeira (2003), que considera um 

processo desnecessário, passível de substituição. 

 

3.5.3  ABORDAGEM 

 

A matéria “Escândalo das Sucatas” comprova a prática das irregularidades 

divulgadas através de provas documentais e também através dos depoimentos e 

confissões dos crimes pelos  envolvidos, como prova o trecho em que o engenheiro que 

assina as autorizações ilegais, Roberto Moser, fala: “Não tenho que explicar, sou bem 

franco em te dizer. Fica claro o crime de ter liberado sem olhar. Eu vou concordar com 

isso” (ZH, 17/03/2008, P.25). 

Mesmo com a obtenção dos laudos que autorizam os veículos sucateados a 

trafegarem, Giovani Grizotti não encerra a investigação jornalística sem checar fontes e 

ouvir responsáveis pela fiscalização e emissão dos documentos: “Depois de guinchar o 

ônibus-sucata até o DAER, a equipe da RBTV rebocou a carcaça até a sede da oficina de 

fachada que liberou os laudos. O engenheiro Roberto Moser demonstrou tranqüilidade 

ao ver o que restou do coletivo estacionado em frente a sua casa. Ele admitiu ter 

assinado os laudos que autorizam quatro carcaças a transportar passageiros” (ZH, 

17/03/2008, P.25). 

O repórter faz questão de explicitar que tem o cuidado de ouvir as fontes 

envolvidas, mas também deixa claro que o faz apenas depois de ter simulado e 

comprovado uma situação irregular. Também é preciso dizer que essas falas são 

colocadas de forma secundária, numa hierarquia que pode ser considerada inferior 

àquela que recebe o protagonismo de sua investigação. 

Como foi discutido anteriormente acerca da construção da notícia e dos critérios 

de noticiabilidade, especialmente a partir de Traquina (2005), Wolf (2003) e Alsina 

(2009), nota-se que a matéria tem o caráter explícito de destacar e dar notoriedade à 
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prática em si do jornalista – seus modos de operação e seus processos de apuração em 

detrimento do conteúdo das falas dos envolvidos.  

Essa questão remete também à constatação já citada acerca da tendência hoje do 

fazer jornalístico – mostrar a realidade da construção conceituada por Fausto Neto 

(2006) em que o jornalismo passa a autorreferir os processos produtivos como estratégia 

de criar vínculo e fidelizar o seu leitor. No caso do jornalismo investigativo essa prática 

fica ainda mais visível, pois se propõe a detalhar e mostrar como consegue comprovar 

determinada irregularidade. 

 

3.5.4  CONSEQUÊNCIAS 

 

A reportagem teve alguns desdobramentos, com publicação de outras matérias 

posteriormente. Com a descoberta dos delitos, o diretor-deral do DAER, Gilberto Cunha, 

determinou uma investigação nas 86 oficinas credenciadas para vistoriar ônibus. De 

acordo com Zero Hora, outros órgãos responsáveis pela fiscalização da lei, também 

adotaram medidas: “Uma investigação criminal sobre o caso também foi aberta, a 

pedido do Ministério Público Estadual. O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia (CREA), também abriu procedimento para verificar possíveis sanções” 

(ZH, 18/03/2008, P. 41). 

A oficina que forneceu certificados a veículos não-vistoriados e o engenheiro 

Roberto Moser foram definitivamente descredenciados pelo DAER. Após a conclusão da 

sindicância que afastou a empresa responsável pela fraude, o órgão adotou novas 

medidas para a liberação de laudos. Essa informação foi divulgada por ZH, dois meses 

após o escândalo: “Passaram a ser exigidos pré-requisitos de mecânicas antes de 

autorizá-las a emitir laudos” (ZH, 28/05/2008, P. 36). 

Ao considerar os diferentes posicionamentos em relação às práticas do jornalista 

Giovanni Grizotti, passa-se a analisar mais detalhadamente alguns dos processos de 

apuração empregados nas reportagens escolhidas. 

 

  3.6  RECORRÊNCIAS E SINGULARIDADES DOS PROCESSOS DE APURAÇÃO 

 

Após analisar individualmente cinco reportagens do jornal Zero Hora de autoria 

do jornalista Giovani Grizotti, veiculadas nas editorias de Especial, Polícia, Política e 

Geral entre fevereiro de 2006 e setembro de 2008, constata-se a recorrência de alguns 
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métodos na apuração das informações e produção das reportagens. Tais práticas 

apresentam, muitas vezes, divergências quanto à sua utilização, conforme a opinião dos 

autores consultados anteriormente e já citados na pesquisa. 

O uso da câmera escondida encontra divergências de opiniões entre autores e 

jornalistas e foi um recurso utilizado nas reportagens “A Farra dos Vereadores”, “Fraude 

das Merendas” e “Escândalo das Sucatas” para gravar depoimentos dos próprios 

envolvidos que confirmam as fraudes.  

Independente do local onde são captadas as imagens de forma não explícita, o uso 

de câmera escondida, pode contribuir para o esclarecimento de crimes e delitos que 

atendam ao interesse público já que em muitas situações, é o único artifício em que o 

repórter pode lançar mão para obter informações que alguém quer esconder.  

Conforme destaca o jornalista Roberto Cabrini (2003), durante a produção de 

matérias para a televisão, a câmera oculta é a principal responsável pelas provas 

documentais, indispensáveis para a comprovação dos fatos e denúncias apresentadas na 

reportagem. Entretanto, o próprio Código de Ética dos Jornalistas não aconselha o seu e 

uso e, para Fernando Rodrigues (2003, p.106), usar uma câmera escondida é algo difícil 

de ser aceito: “O interesse público, em geral, não justifica o uso do grampo, gravações 

escondidas, disfarces, câmeras ocultas”.  

O próprio jornalista tenta justificar o uso da câmera escondida na sua prática, 

como pode-se ver no texto publicado no blog Direto da Fonte “As razões da câmera 

escondida”  (anexo 2): 

 
“Em primeiro lugar, esse preconceito contra a câmera escondida vem, multas 
vezes, de professores universitários que não sabem o que é uma verdadeira 
investigação jornalista. Acham, como muitos colegas, que fazer jornalismo 
investigativo é simplesmente reproduzir documentos oficiais. Mas e as 
provas? Existe algo mais enfático do que um bandido confessando um 
crime diante de uma câmera?”8 

 

Para o repórter, a câmera escondida é a principal arma do jornalista para provar o 

que está fazendo e ainda acrescenta que a câmera é um mecanismo imprescindível para 

mostrar à sociedade a confissão de um bandido, por exemplo. 

Para ele, o interesse público está acima de qualquer prática e justifica o seu uso: 

“a câmera escondida é usada sempre que há interesse público em determinada 

                                                
8 Publicado em 30 de maio de 2010.Disponível em http://wp.clicrbs.com.br/diretodafonte/2010/05/30/as-
razoes-da-camera-escondida/?topo=77,1,1>. Acessado em 14 de junho de 2010. 
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investigação”. O repórter detalha que a própria justiça considera para fins legais o uso 

da gravação: 

 
“A própria justiça entende a câmera escondida como instrumento legal de 
apuração jornalística, uma vez que já há jurisprudência no sentido de que uma 
gravação é lícita, desde que uma das partes saiba que o diálogo está 
sendo gravado. Além disso, o direito que um criminoso tem de não ser 
gravado sem autorização termina quando começa o direito da sociedade em ser 
informada e o dever da imprensa em denunciar situações que colocam em risco 
os interesses da coletividade.” 9  

 

Nas reportagens “A Farra dos Vereadores”, “A Travessia do Contrabando” e 

“Escândalo das Sucatas”, o repórter utiliza a infiltração no centro dos acontecimentos 

para levantar detalhes de esquemas e confirmar as suspeitas. 

A técnica da infiltração pode possibilitar uma maior familiarização com os 

processos e métodos usados pelos envolvidos nos crimes e possibilita a comprovação in 

loco de algumas práticas, conforme defendem os autores Dirceu Lopes (2003) e Cleofe 

Sequeira (2005). A aproximação dos acontecimentos, em alguns casos, representa a 

única maneira do repórter confirmar determinada suspeita quando não se tem provas 

documentais. 

Nota-se que em todas as reportagens, Grizotti atua e influencia diretamente nos 

acontecimentos e assume o papel de personagem principal. Ou seja, ele protagoniza a 

situação que mostra e detalha como o faz. Essa prática é explicada em parte pela 

resposta que dá em entrevista, ao diferenciar o jornalismo cotidiano do investigativo. 

Para ele, o jornalismo convencional limita-se a reproduzir versões oficiais, ouvir todos 

os lados e  relatar os fatos que foram produzidos por outros. E ressalta que “no caso da 

minhas matérias, sou o sujeito ativo da reportagem, ou seja, investigo por conta própria 

e lanço esses fatos ao conhecimento da opinião pública” .  

Em “A Farra dos Vereadores”, Giovani Grizotti usa outra identidade para não 

levantar suspeitas sobre a investigação e misturar-se aos vereadores, obtendo assim, a 

confirmação das práticas ilegais dos parlamentares. Roberto Cabrini (2003) admite que 

“o profissional não vai conseguir o que deseja com naturalidade, se usar a identidade”. 

Gilberto Nascimento (2003) condena tal feito, pois constitui crime de falsidade 

ideológica, e nesse caso, o interesse público não dá o direito de o jornalista cometer um 

                                                
9 Idem ao interior. 
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crime para investigar outro. Para o autor, o repórter pode até omitir sua verdadeira 

identidade em momentos estratégicos da investigação como em “A Travessia do 

Contrabando”, quando a equipe de reportagem foi levada até um porto clandestino por 

uma integrante da quadrilha, mas nunca deve apresentar-se como outra pessoa, 

assinando documentos e enganando fontes e pessoas investigadas.  

Quando a identidade não é questionada, estrategicamente o jornalista não tem a 

obrigação de apresentar-se como tal, conforme a opinião de Caco Barcellos (2003). 

Entretanto, nessa matéria ele assina documentos e é questionado sobre sua identidade. 

Giovani Grizotti reafirma que o interesse em desvendar irregularidades e 

apresentá-las à sociedade justifica os métodos empregados no trabalho jornalístico, mas 

ressalta que mesmo assim nem sempre todas essas técnicas são suficientes: “O limite da 

investigação é a ética e o interesse público. Nem sempre as minhas técnicas são 

suficientes para desvendar um fato.”10  

Gravações ocultas de áudio são feitas durante “A Travessia do Contrabando” e 

Escândalo das Sucatas” para registrar confissões dos suspeitos. Embora considerada 

anti-ética por Fernado Rodrigues (2003), a gravação de conversas são aceitáveis na 

medida em que os donos de uma conversa são todos aqueles que dela participam. Para 

Percival de Souza (2003), embora o uso desse recurso tenha produzido bons resultados, 

em prol da sociedade, ele classifica a gravação escondida como uma armadilha ética. O 

autor ainda lembra que o jornalista deve saber diferenciar o interesse público do 

interesse do público, que, em muitos casos, é o sensacionalismo dos fatos. Nesse 

método, assim como a câmera escondida, encontra-se posicionamentos divergentes. 

Giovani Grizotti argumenta que as ações do repórter não podem ser comparadas 

aos crimes cometidos pelos alvos da investigação jornalística: “o limite é o interesse 

público. O eventual direito que um criminoso possui termina quando começa o interesse 

da socidade em ser informada”.11 .Dessa forma, justifica, novamente, sua prática no que 

seja o interesse público. 

Em “A Travessia do Contrabando”, Giovani Grizotti recorre ao disfarce para 

flagrar a travessia dos contrabandistas. Ao disfarçar-se, o repórter pode comprometer a 

veracidade das informações, tornando-se um processo perigoso e desnecessário, que 

                                                
10 Em entrevista por email em 23 de abril de 2010. 
11 Idem anterior 
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pode ser substituído durante o processo investigativo, como afirma Mônia Teixeira 

(2003). Percival de Souza (2003) reconhece o uso do disfarce porque para ele, em alguns 

lugares, ser jornalista é um grande risco. 

Nessas situações específicas, Giovani Grizotti afirma que se resguarda diante dos 

perigos que as investigações o submetem: “Também levo em conta os riscos e a 

viabilidade de tocar uma investigação”12. A viabilidade, é importante lembrar, é citada 

pela grande maioria dos autores acerca do que se deve levar em conta ao propor uma 

pauta de caráter investigativo. 

Ao forçar uma situação para comprovar a atuação da rede de contrabandistas na 

fronteira Brasil-Paraguai na matéria “A travessia do Contrabando” e a falha na 

fiscalização e na vistoria de veículos em “Escândalo das sucatas”, Giovani Grizotti opta 

novamente por um método polêmico. A confirmação de práticas condenáveis em 

reportagens jornalísticas deve ocorrer por meio de provas obtidas através de fontes ou 

flagrantes espontâneos, sem a influência ou planejamento do repórter. Provocar uma 

prática criminosa e armar uma ação para comprovar uma reportagem são expressamente 

condenáveis, como defende o ex- presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 

no Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Jornalistas,  Audálio Dantas 

(2003). 

De acordo com Giovani Grizotti, essa postura vai ao encontro da proposta do 

jornalismo investigativo que, segundo ele, “é todo jornalismo que se propõem a divulgar 

um fato que normalmente ficaria escondido da sociedade”13.  

Nota-se que o repórter justifica cada um de seus métodos em prol do que 

considera o objetivo do jornalismo investigativo: mostrar à sociedade algo irregular 

seguindo o critério do interesse público. De acordo com Galtung e Ruge, citado por 

Traquina (2003, p.71), notícias de interesse público são aquelas que podem gerar 

impacto sobre o leitor, e também ligadas à proximidade cultural. 

                                                
12 Idem anterior 
13 Idem anterior 
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4  CONCLUSÃO 

 

Nessa etapa final é preciso considerar esse modo especial de fazer jornalismo 

como uma categoria. Reconhecer o jornalismo investigativo para além de um gênero 

específico do jornalismo informativo, justifica-se pelas técnicas de apuração e 

investigação aprofundadas presentes nas matérias dessa natureza. Embora a investigação 

seja uma prática inerente à atividade jornalística, muitas notícias são divulgadas sem o 

trabalho investigativo do repórter que a publica. Ao divulgar e reproduzir informações 

enviadas através de press-releases produzidos por assessorias de comunicação, prática 

cada vez mais frequente nos veículos de imprensa, os profissionais corroboram, muitas 

vezes, para alargar a falta de aprofundamento e de apuração.  

O jornalismo investigativo diferencia-se por durante o processo de apuração, 

cumprir religiosamente os procedimentos que permeiam o conceito de notícia, que é 

considerada tudo aquilo que o jornalista descobre a partir de uma investigação própria. 

Além disso, é singular porque faz uso de técnicas específicas de apuração, as pautas 

dizem respeito a questões que não são noticiados no dia-a-dia jornalístico e geralmente 

são apresentados por meio de reportagens. 

Esta monografia não tem a pretensão de chegar a uma conclusão final acerca do 

assunto, mas sim pretende estimular uma reflexão sobre a importância do exercício da 

atividade jornalística profissional comprometida com a ética e a responsabilidade, seja 

do ponto de vista dos processos e rotinas de produção, quanto da relação com a 

sociedade, as fontes e a ética, como forma de colaborar para a consolidação do exercício 

da cidadania.  

O objetivo dessa pesquisa foi compreender a metodologia de trabalho do 

jornalista Giovani Grizotti em sua atividade jornalística. Também foi analisar os 

procedimentos empregados nas reportagens veiculadas no jornal Zero Hora e identificar 

o posicionamento do repórter perante os processos de apuração utilizados com relação 

aos conceitos de ética do jornalista, além de entender a conduta do jornalista diante do 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. 

Para chegar a esses esclarecimentos, analisamos cinco reportagens, após uma 

triagem entre vinte e cinco, de autoria de Giovani Grizotti, veiculadas no jornal Zero 

Hora (RS). Baseado na opinião de autores de competência reconhecida no campo 
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jornalístico, comparamos as práticas e métodos usados durante as investigações 

jornalísticas das reportagens “A Farra dos Vereadores”, “A Travessia do Contrabando”, 

“Fraude das Merendas”, “Fraude das Consultas” e “Escândalo das Sucatas”. 

Ao analisar as práticas do jornalista Giovani Grizotti foi possível identificar 

certos equívocos (a luz dos conceitos e técnicas empregados pelo jornalismo 

investigativo) na produção de algumas notícias. Embora mantenha o interesse em 

cumprir a função social do jornalista, que é fazer o elo entre os fatos e a sociedada, 

democratizando as informações e levando a um maior número de pessoas possível, 

Giovani Grizotti coloca a defesa do interesse comum da sociedade acima de qualquer 

recurso ou metódo, expressamente condenado pelo Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, como expressa o artigo 11, inciso III, que declara que o jornalista não pode 

divulgar informações “obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de 

identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de 

incontestável interesse público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de 

apuração.”  

O jornalista também dá ênfase maior à metodologia empregada na investigação 

do que às próprias razões e ações de criminosos e infratores, numa autorreferenciação 

estratégica que busca estabelecer um vínculo de credibilidade com o leitor, incorporando 

uma nova forma de mediação dos acontecimentos. Giovani Grizotti utiliza a narrativa 

em primeira pessoa para firmar um contrato de fidelidade que busca construir a 

realidade a partir da própria participação do repórter. Essa estratégia foi percebida nos 

seguintes trechos das reportagens: “Para captar as imagens, utilizei dois equipamentos: 

uma câmera pequena, (...) e outra escondida” (ZH, 01/02/2006, p.5); “Para ganhar a 

confiança dos vereadores, tive de me fazer passar por um deles” (ZH, 01/02/2006, p.5); 

“simulamos uma pescaria” (ZH, 22/09/2008, p. 38); “Sem saber que estava sendo 

gravada” (ZH, 17/03/2008, P. 25); e “Foi dito ao contrabandista que a arma era de fogo” 

(ZH, 22/09/2008, p.38). Dessa maneira, Giovani Grizotti influencia e “altera 

substancialmente, o próprio conceito de acontecimento”, destacado por Antônio Fausto 

Neto (2006, p. 4). 

Embora a pesquisa considere as práticas do jornalista com base no texto dos 

cinco capítulos do Código de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas, não podemos 

classificar quanto à ética, a atuação do repórter, pois a conduta ética está ligada à 

consciência e experiência de cada profissional. Também está relacionada as 
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circunstâncias a que submete-se durante o exercício da profissão, tornando a postura 

ética ligada de maneira direta e inerente à personalidade individual, vinculada à uma 

questão de natureza cultural de cada um. 

Alguns fatos notórios, como a morte do jornalista investigativo Tim Lopes, que, 

infiltrou-se no ambiente dos traficantes de drogas do Rio de Janeiro e usou uma câmera 

escondida durante investigação jornalística, reafirmam a importância do cuidado que o 

jornalista deve ter no exercício da atividade jornalística, para não acabar pagando com a 

própria vida, como ocorrido com Tim Lopes.  

Compreende-se que o dever do jornalista deve ser informar e não buscar através 

da profissão, atingir um status de herói ao atuar diretamente na construção dos 

acontecimentos.  

A importância desta pesquisa é reconhecida pela contribuição que auxilia no 

entendimento dos limites da atividade jornalística diante das circunstâncias e 

paradigmas recorrentes do cotidiano da profissão. Este trabalho revela-se importante 

também por discutir escolhas e procedimentos profissionais morais no fazer diário, 

essenciais à continuidade da formação e da consolidação de um ethos de categoria 

profissional. A partir desta monografia, pode-se aprofundar o estudo e elucidação acerca 

da tênue fronteira que delimita a ética jornalística - uma exigência de qualquer 

profissão, adquiridas não apenas no meio acadêmico, mas durante toda a vida. 
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ANEXO 1 – ROTEIRO PERGUNTAS E RESPOSTAS DE  

GIOVANI GRIZOTTI 

 

Dados pessoais e profissionais: 

1) Qual é a sua idade? 36. 

2) Qual é a sua formação? Graduou-se quando? Onde? PUC-RS, 2001. 

3) Quantos anos de experiência tem no jornalismo? Em que setores e mídias trabalhou e 

trabalha? Fui colunista do jornal de Capão, repórter da Rádio Horizonte, também de 

Capão, e repórter da Rádio Gaúcha. Agora, repórter da RBSTV. 

4) Qual é a sua rotina de trabalho? 

 

Dados relativos à temática jornalismo investigativo: 

 

5) O que você entende por jornalismo investigativo? É todo jornalismo que se propõem a 

divulgar um fato que normalmente ficaria escondido da sociedade.   

6) O jornalismo atual prima pelo imediatismo, onde fatos são divulgados, muitas vezes, sem 

a investigação necessária, em função da necessidade de se dar o “furo” da notícia. 

Comente essa questão e diferencie o jornalismo praticado por você do jornalismo 

convencional – aquele que é produzido para o cotidiano? O jornalismo convencional, 

geralmente, se dedica a reproduzir versões oficiais, ouvindo todos os lados. Ele relata 

fatos que foram produzidos por terceiros. No caso da minhas matérias, sou o sujeito ativo 

da reportagem, ou seja, investigo por conta própria e lanço esses fatos ao conhecimento 

da opinião pública.   

7) Quanto aos processos de apuração, o que diferencia o trabalho investigativo de um 

jornalista e de um funcionário público ( Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério 

Público,etc.)? Qual o limite das tuas investigações? Podem ser usados os mesmos 

métodos de um policial ou investigador público? Uma coisa não tem nada a ver com a 

outra. O que acontece é que posso ter a ajuda de um policial, promotor ou servidor 

público em minhas matérias. O limite da investigação é a ética e o interesse público. 

Também levo em conta os riscos e a viabilidade de tocar uma investigação. Nem 

sempre as minhas técnicas são suficientes para desvendar um fato.   

8) Quais diferenças e semelhanças há, no seu entendimento, entre uma reportagem denúncia 

e uma reportagem investigativa? Depende do conceito que se dá a cada uma delas. Via 
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de regra, uma denúncia é passível de comprovação. Na reportagem investigativa, a 

denúncia tem de estar comprovada. 

9) Detalhe quais são os procedimentos adotados por você (da pauta-execução, apuração-

edição até a publicação) no caso de uma possível pauta para investigação.  

10) Você acha que é possível tornar-se amigo de uma fonte, criar uma relação de amizade? 

 Qual a postura que o repórter deve adotar diante das fontes?  A identidade não deve ser 

revelada sob nenhuma hipótese? 

11) No cotidiano dos jornalistas, surgem muitas situações que necessitam de uma decisão 

rápida do repórter. Cada decisão é uma escolha individual, pautada pela ética profissional 

de cada um. Algumas práticas geram discordâncias entre jornalistas. Para alguns, os fins 

justificam os meios, e o interesse público está acima de qualquer prática. Qual o limite 

ético adotado em suas investigações? Quais  os atos que você considera ilegal para um 

repórter? Como já disse, o limite é o interesse público. O eventual direito que um 

criminoso possui termina quando começa o interesse da socidade em ser informada.   

 

12) Você acredita que a ineficiência dos Poderes Públicos em fiscalizar e punir atos ilegais 

da sociedade em geral, é, em parte, alimentadora do jornalismo investigativo no Brasil?  

13) Qual é o desafio do jornalismo investigativo frente à tendência atual do jornalismo – de 

ser simplista – imediatista e não contextualizar e interpretar os fatos? 
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ANEXO 2 – “AS RAZÕES DA CÂMERA ESCONDIDA”. BLOG DIRETO DA FONTE 
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ANEXO 3 – CÓDIGO DE ÉTICA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

JORNALISTAS 

 

Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros 

 

Capítulo I - Do direito à informação  

Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do 

cidadão à informação, que abrange seu o direito de informar, de ser informado e de ter acesso 

à informação.  

Art. 2º Como o acesso à informação de relevante interesse público é um direito fundamental, 

os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão 

por que:  

I - a divulgação da informação precisa e correta é dever dos meios de comunicação e deve ser 

cumprida independentemente de sua natureza jurídica - se pública, estatal ou privada - e da 

linha política de seus proprietários e/ou diretores.  

II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter 

por finalidade o interesse público;  

III - a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo, implica 

compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão;  

IV - a prestação de informações pelas organizações públicas e privadas, incluindo as não-

governamentais, é uma obrigação social.  

V - a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação de censura e a 

indução à autocensura são delitos contra a sociedade, devendo ser denunciadas à comissão de 

ética competente, garantido o sigilo do denunciante.  

Capítulo II - Da conduta profissional do jornalista  

Art. 3º O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, estando 

sempre subordinado ao presente Código de Ética.  

Art. 4º O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão 

pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação.  

Art. 5º É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte.  

Art. 6º É dever do jornalista:  

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos;  

II - divulgar os fatos e as informações de interesse público;  
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III - lutar pela liberdade de pensamento e de expressão;  

IV - defender o livre exercício da profissão;  

V - valorizar, honrar e dignificar a profissão;  

VI - não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha;  

VII - combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas com 

o objetivo de controlar a informação;  

VIII - respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão;  

IX - respeitar o direito autoral e intelectual do jornalista em todas as suas formas;  

X - defender os princípios constitucionais e legais, base do estado democrático de direito;  

XI - defender os direitos do cidadão, contribuindo para a promoção das garantias individuais e 

coletivas, em especial as das crianças, dos adolescentes, das mulheres, dos idosos, dos negros 

e das minorias;  

XII - respeitar as entidades representativas e democráticas da categoria;  

XIII - denunciar as práticas de assédio moral no trabalho às autoridades e, quando for o caso, 

à comissão de ética competente;  

XIV - combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, 

políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental, ou de 

qualquer outra natureza.  

Art. 7º O jornalista não pode:  

I - aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a carga horária 

legal ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou passivamente para a 

precarização das condições de trabalho;  

II - submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta 

divulgação da informação;  

III - impedir a manifestação de opiniões divergentes ou o livre debate de idéias;  

IV - expor pessoas ameaçadas, exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua 

identificação, mesmo que parcial, pela voz, traços físicos, indicação de locais de trabalho ou 

residência, ou quaisquer outros sinais;  

V - usar o jornalismo para incitar a violência, a intolerância, o arbítrio e o crime;  

VI - realizar cobertura jornalística para o meio de comunicação em que trabalha sobre 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, da qual seja assessor, empregado, 

prestador de serviço ou proprietário, nem utilizar o referido veículo para defender os 

interesses dessas instituições ou de autoridades a elas relacionadas;  

VII - permitir o exercício da profissão por pessoas não-habilitadas;  
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VIII - assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos de cuja produção não 

tenha participado;  

IX - valer-se da condição de jornalista para obter vantagens pessoais.  

Capítulo III - Da responsabilidade profissional do jornalista  

Art. 8º O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu trabalho 

não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela alteração será de 

seu autor.  

Art 9º A presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística.  

Art. 10. A opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com 

responsabilidade.  

Art. 11. O jornalista não pode divulgar informações:  

I - visando o interesse pessoal ou buscando vantagem econômica;  

II - de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em 

cobertura de crimes e acidentes;  

III - obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras 

escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e quando 

esgotadas todas as outras possibilidades de apuração;  

Art. 12. O jornalista deve:  

I - ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da 

divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura 

jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente 

demonstradas ou verificadas;  

II - buscar provas que fundamentem as informações de interesse público;  

III - tratar com respeito todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar;  

IV - informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou 

decorrerem de patrocínios ou promoções;  

V - rejeitar alterações nas imagens captadas que deturpem a realidade, sempre informando ao 

público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de imagem, reconstituição de 

áudio ou quaisquer outras manipulações;  

VI - promover a retificação das informações que se revelem falsas ou inexatas e defender o 

direito de resposta às pessoas ou organizações envolvidas ou mencionadas em matérias de sua 

autoria ou por cuja publicação foi o responsável;  

VII - defender a soberania nacional em seus aspectos político, econômico, social e cultural;  
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VIII - preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as identidades 

culturais;  

IX - manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho;  

X - prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguição ou agressão em conseqüência de 

sua atividade profissional.  

Capítulo IV - Das relações profissionais  

Art. 13. A cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se 

recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste Código de Ética ou 

que agridam as suas convicções.  

Parágrafo único. Esta disposição não pode ser usada como argumento, motivo ou desculpa 

para que o jornalista deixe de ouvir pessoas com opiniões divergentes das suas.  

Art. 14. O jornalista não deve:  

I - acumular funções jornalísticas ou obrigar outro profissional a fazê-lo, quando isso implicar 

substituição ou supressão de cargos na mesma empresa. Quando, por razões justificadas, vier 

a exercer mais de uma função na mesma empresa, o jornalista deve receber a remuneração 

correspondente ao trabalho extra;  

II - ameaçar, intimidar ou praticar assédio moral e/ou sexual contra outro profissional, 

devendo denunciar tais práticas à comissão de ética competente;  

III - criar empecilho à legítima e democrática organização da categoria.  

Capítulo V - Da aplicação do Código de Ética e disposições finais  

Art. 15. As transgressões ao presente Código de Ética serão apuradas, apreciadas e julgadas 

pelas comissões de ética dos sindicatos e, em segunda instância, pela Comissão Nacional de 

Ética.  

§ 1º As referidas comissões serão constituídas por cinco membros.  

§ 2º As comissões de ética são órgãos independentes, eleitas por voto direto, secreto e 

universal dos jornalistas. Serão escolhidas junto com as direções dos sindicatos e da 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), respectivamente. Terão mandatos coincidentes, 

porém serão votadas em processo separado e não possuirão vínculo com os cargos daquelas 

diretorias.  

§ 3º A Comissão Nacional de Ética será responsável pela elaboração de seu regimento interno 

e, ouvidos os sindicatos, do regimento interno das comissões de ética dos sindicatos.  

Art. 16. Compete à Comissão Nacional de Ética:  

I - julgar, em segunda e última instância, os recursos contra decisões de competência das 

comissões de ética dos sindicatos;  
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II - tomar iniciativa referente a questões de âmbito nacional que firam a ética jornalística;  

III - fazer denúncias públicas sobre casos de desrespeito aos princípios deste Código;  

IV - receber representação de competência da primeira instância quando ali houver 

incompatibilidade ou impedimento legal e em casos especiais definidos no Regimento 

Interno;  

V - processar e julgar, originariamente, denúncias de transgressão ao Código de Ética 

cometidas por jornalistas integrantes da diretoria e do Conselho Fiscal da FENAJ, da 

Comissão Nacional de Ética e das comissões de ética dos sindicatos;  

VI - recomendar à diretoria da FENAJ o encaminhamento ao Ministério Público dos casos em 

que a violação ao Código de Ética também possa configurar crime, contravenção ou dano à 

categoria ou à coletividade.  

Art. 17. Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética estão sujeitos às 

penalidades de observação, advertência, suspensão e exclusão do quadro social do sindicato e 

à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla circulação.  

Parágrafo único - Os não-filiados aos sindicatos de jornalistas estão sujeitos às penalidades de 

observação, advertência, impedimento temporário e impedimento definitivo de ingresso no 

quadro social do sindicato e à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de 

ampla circulação.  

Art. 18. O exercício da representação de modo abusivo, temerário, de má-fé, com notória 

intenção de prejudicar o representado, sujeita o autor à advertência pública e às punições 

previstas neste Código, sem prejuízo da remessa do caso ao Ministério Público.  

Art. 19. Qualquer modificação neste Código só poderá ser feita em congresso nacional de 

jornalistas mediante proposta subscrita por, no mínimo, dez delegações representantes de 

sindicatos de jornalistas.  

 

Vitória, 04 de agosto de 2007.  

Federação Nacional dos Jornalistas 
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ANEXO 4 – A FARRA DOS VEREADORES 
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ANEXO 5 – A TRAVESSIA DO CONTRABANDO 
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ANEXO 6 – FRAUDE DAS MERENDAS 
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ANEXO 7 – FRAUDE DAS CONSULTAS 
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ANEXO 8 – ESCÂNDALO DAS SUCATAS 
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