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Assassinatos 

 

Assaltos 

 

Atentados 

 

28 de maio – Um helicóptero da Record TV foi atingido por um tiro 

enquanto sobrevoava o Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro (RJ), 

onde acontecia uma operação da Polícia Militar, após agentes da 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) serem atacados por 

criminosos. O piloto Darlan Silva de Santana foi ferido na perna. 

Ele fez um pouso de emergência nas proximidades do estádio 

Nilson Santos, o Engenhão, e foi levado ao hospital. 

 

Agressões 

 

12 de dezembro – A repórter Camila Marinho e o cinegrafista 

Cleriston Santana, da TV Bahia, afiliada da Globo, foram agredidos 
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por seguranças e apoiadores de Jair Bolsonaro ao tentarem 

entrevistar o presidente, durante visita a Itamaraju (BA), um dos 

municípios atingidos pelas chuvas no extremo sul baiano. Um dos 

seguranças segurou a repórter pelo pescoço, com a parte interna do 

antebraço, numa espécie de “mata-leão”. A pochete da repórter 

também foi arrancada por um apoiador e recuperada em seguida 

por outro repórter. 

Em outro momento, os jornalistas Xico Lopes e Dário Cerqueira, da 

TV Aratu, afiliada do SBT, também foram agredidos pela equipe de 

segurança que formava uma espécie de “paredão” para impedir a 

aproximação da imprensa. O secretário de Obras de Itamaraju, 

Antonio Charbel, que estava com apoiadores de Bolsonaro, puxou 

os microfones da TV Bahia, que teve a espuma do aparelho rasgada. 

 

 

 

12 de outubro – O repórter cinemafotográfico da Globonews, 

Leandro Matozo, foi abordado e agredido com uma cabeçada no 

rosto por um militante bolsonarista, enquanto se preparava para 

fazer um link ao vivo no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, 

interior de São Paulo. O agressor, identificado como Gustavo 
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Milsoni, ainda ofendeu a equipe com xingamentos e disse ao 

cinegrafista e ao repórter Victor Ferreira que “se pudesse, mataria os 

dois”. 

 

8 de outubro – Um repórter da rádio Jovem Pan News Litoral, de 

Imbé (RS), foi confrontado pelo secretário de Limpeza Urbana da 

cidade, Jorge Souza, enquanto fazia imagens e entrevistas sobre a 

apreensão de um veículo da empresa que deveria fazer os serviços 

de roçada no local. Souza arrancou o celular das mãos do repórter e 

somente devolveu o aparelho após contato com a Brigada Militar. 

 

28 de setembro – o repórter cinematográfico da RIC TV, afiliada da 

TV Record em Londrina (PR), Rodrigo Marques, teve o ombro 

deslocado e escoriações na cabeça após ser agredido pelo professor 

Rodrigo Coloniezi, que tentou impedir que o profissional gravasse 

imagens de um acidente de trânsito provocado por ele. 

 

28 de setembro – O repórter da TV Gazeta, Alexandre Silvestre, foi 

agredido com um capacete por um torcedor do Atlético-MG depois 

da classificação do Palmeiras na disputa pela Libertadores, em Belo 

Horizonte (MG). O jornalista estava nos arredores do Mineirão, 
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exibindo ao vivo a movimentação da torcida, quando foi atacado 

pelo torcedor, que tentou atingir o rosto de Silvestre. Ao se 

defender, o capacete atingiu o ombro do repórter e o celular, que 

caiu no chão. 

 

9 de setembro – Enquanto cobriam a saída da seleção brasileira de 

um hotel no Recife (PE), profissionais de imprensa foram atacados e 

hostilizados. Torcedores que aguardavam os atletas lançaram 

pedras, plantas, água e proferiram xingamentos contra os jornalistas 

que estavam no local. O principal alvo foi a equipe de reportagem 

da TV Globo, que, em diversas entradas ao vivo, foi interrompida 

com gritos de “Globo Lixo”. Em outro momento, a produtora Sarah 

Porto foi ofendida com gritos de “sai da frente, puta”. Além dela e 

do cinegrafista da TV Globo, também foram alvos de arremessos 

um cinegrafista da TV Jornal, afiliada do SBT, o fotógrafo e o 

repórter esportivo William Tavares, do Jornal Folha de 

Pernambuco. 

 

7 de setembro – O cinegrafista Marco Manoel da Silva e o 

produtor Luciano Moreira da Silva, da CNN em espanhol, foram 

empurrados por manifestantes enquanto cobriam os protestos pró-
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governo na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). Um dos 

manifestantes chegou a dizer que “daria um tiro” nos profissionais. 

 

7 de setembro – Um repórter da rádio Jovem Pan foi apedrejado 

por manifestantes que participaram de ato promovido pelo 

presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O 

jornalista procurou escolta policial após ser expulso do local. 

 

21 de julho – A equipe da EPTV, afiliada da TV Globo, foi agredida e 

hostilizada enquanto apurava informações de um acidente na 

rodovia SP-075, em Indaiatuba (SP). Familiares das vítimas xingaram, 

ameaçaram e agrediram com socos e chutes o repórter Pedro 

Torres, o cinegrafista Alexandre de Jesus, e o auxiliar Luís Gustavo. 

A câmera também foi danificada. 

 

8 de julho – O repórter da Rede Amazônica, Lucas Lobo, foi 

agredido com um tapa no braço e ameaçado de morte pelo ex-

prefeito de Humaitá (AM), Herivâneo Seixas, ao tentar repercutir a 

investigação aberta pelo Ministério Público do Amazonas que 

constatou a contratação irregular de uma empresa que forneceu 
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testes rápidos de Covid-19. Lucas teve ainda o microfone arrancado 

de suas mãos e o celular jogado no chão e quebrado. 

 

3 de julho – Pelo menos três fotojornalistas foram agredidos por um 

policial militar e seguranças da concessionária responsável pela 

operação do metrô de São Paulo (SP), durante cobertura de 

manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na 

capital paulista. Os profissionais registravam o confronto entre 

seguranças do metrô e manifestantes que quebraram portas de 

vidros de uma agência bancária e de uma concessionária de 

automóveis, quando Jardiel Carvalho, freelancer da Folha de S. 

Paulo, foi atingido por uma pedra lançada por um dos seguranças. 

Amauri Nehn, freelancer da agência Nurphoto, e a também 

freelancer Karina Iliescu tiveram os equipamentos fotográficos 

quebrados pelos agentes de segurança. 

 

6 de julho – Uma equipe do SBT foi agredida ao tentar promover o 

reencontro de Maria Verônica Aparecida César Santos, conhecida 

como a "Grávida de Taubaté", com a apresentadora da emissora, 

Chris Flores, responsável por desmascarar, em 2012, a falsa gravidez 

de quadrigêmeos. Quando a equipe chegou à casa da mulher, foi 
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surpreendida por um homem que bateu na câmera e machucou a 

mão da repórter Ariany Rollim. 

 

24 de junho – O repórter da Rede Amazônica, Leandro Marques, 

foi agredido com um soco no estômago e ameaçado de morte por 

um funcionário da prefeitura de Itacoatiara (AM), durante cobertura 

da distribuição dos cartões do benefício estadual voltado às 

comunidades atingidas pela cheia do Amazonas. Marques foi 

abordado por três homens, quando o assessor técnico da prefeitura 

fez as ameaças: “Vou dizer uma coisa pra ti, se sair uma vírgula, uma 

vírgula falando mal do prefeito Mario Ibrahim [PSC], se sair uma 

vírgula, vou pegar-lhe uma surra. Tá bom? Dê o fora daqui”. 

 

24 de junho – O jornalista freelancer Orlando Oliveira Silva foi 

agredido com socos e pontapés por cerca de 10 pessoas, enquanto 

filmava uma guerra de espadas em Cruz das Almas (BA). O material 

seria utilizado em uma matéria jornalística sobre a tradição de São 

João na cidade do recôncavo baiano, mas o aparelho celular do 

profissional também foi destruído durante a agressão. 
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5 de junho – O fotógrafo freelancer Filipe Granado foi agredido 

com um soco e pontapés por um servidor comissionado da 

Prefeitura de Bragança Paulista (SP), enquanto acompanhava uma 

fiscalização da Polícia Militar e da prefeitura contra aglomerações e 

festas clandestinas em um bar no bairro Jardim América. O agressor 

foi identificado como André Felipe Silva do Nascimento, que, além 

de assessor da prefeitura, é dono de uma empresa de eventos que 

organizava o pagode no bar alvo da fiscalização. 

 

2 de junho – O repórter do jornal O Globo, Rafael Nascimento, 

foi puxado pelo pescoço e pelo braço por seguranças do governo 

do Rio de Janeiro ao tentar fazer uma pergunta ao governador sobre 

a realização da Copa América no estado. Cláudio Castro já estava 

indo embora, quando os seguranças impediram que o repórter 

acompanhasse o governador. 

 

23 de maio – O repórter da CNN Brasil, Pedro Duran, foi 

agredido com socos e chutes por apoiadores do presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido), enquanto cobria um ato de motociclistas 

em favor do governo federal, no Rio de Janeiro (RJ). Duran precisou 

de escolta policial para sair do local e um dos apoiadores tentou 

impedir a saída do jornalista, obstruindo a passagem com uma 
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bandeira do Brasil, enquanto os demais repetiam em coro as 

intimidações com palavras como "vai para casa", "vagabundo" e 

"lixo". 

 

15 de maio – O repórter Ronaldo Darós e o cinegrafista Ricardo 

Alves, da NDTV Record de Joinville (SC), foram agredidos com 

socos e ameaçados de morte, enquanto registravam uma briga em 

um bar, na região central da cidade. O carro de reportagem teve o 

para-brisa danificado por um dos agressores, que ainda quebrou o 

vidro da frente do veículo. 

 

2 de abril – A repórter da TV Paranaíba, afiliada da TV Record em 

Uberlândia (MG), Marina Caixeta, foi atacada por um popular que, 

com punhos cerrados, se aproximou da profissional e atirou a 

câmera da reportagem contra ela. Marina foi atingida na clavícula 

após uma entrada ao vivo. 

 

15 de março – Um repórter fotográfico do jornal Estado de Minas 

foi agredido com golpes de capacete enquanto cobria uma 

manifestação a favor do governo e contra ministros do STF, em Belo 
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Horizonte (MG). Mesmo após se identificar como jornalista, o 

profissional ainda levou chutes e socos dos manifestantes. 

 

Ameaças/Intimidações 

 

30 de novembro - A repórter Geisy Garnes, do portal Campo 

Grande News, foi intimada pela Corregedoria da Polícia Civil de 

Mato Grosso do Sul a prestar depoimento sobre reportagem que 

revelou um diálogo entre dois delegados de polícia do estado.  

A mesma Corregedoria oficiou o veículo de comunicação a entregar 

o áudio usado na matéria. O Campo Grande News afirma ter 

divulgado em suas páginas o áudio recebido na íntegra. A 

intimação, entregue por uma viatura com giroflex ligado, afirmava 

que caso a repórter não se apresentasse à Corregedoria, poderia ser 

indiciada pelo crime de desobediência, com pena que pode chegar a 

seis meses de detenção. 

 

2 de novembro – O repórter da revista Fórum, Marcelo Hailer, foi 

ameaçado de morte e recebeu mensagens homofóbicas em suas 

redes sociais, após publicação de matéria sobre uma operação 
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policial em Minas Gerais, que resultou na morte de 25 pessoas. Em 

uma das ameaças, o usuário do Instagram afirma que vai rastrear o 

endereço do jornalista, executá-lo, e depois divulgar o vídeo nas 

redes. “Lixo! Você é um desserviço como ser humano. Pena que 

moro em outra cidade, queria muito dar uns oito tiros na sua cara. 

Viado nojento. Tua hora vai chegar”, dizia a mensagem. 

 

8 de setembro – Manifestantes pró-governo tentaram invadir a 

sede do Ministério da Saúde, em Brasília, que teve a entrada fechada 

por seguranças, e, do lado de fora, cercaram o cinegrafista Apolion 

Cumaru e o auxiliar Rogério, ambos da TV Record, e o cinegrafista 

do SBT, Isaque Gazineu. Acuados por xingamentos e intimidações, 

os profissionais foram obrigados a buscar proteção policial, tendo 

que deixar o local. 

 

7 de setembro – O repórter da CNN em espanhol, Marcos Moreno, 

foi cercado e hostilizado por manifestantes quando cobria os 

protestos a favor de Jair Bolsonaro (sem partido) na Avenida 

Paulista, em São Paulo (SP). Ele precisou ser escoltado por policiais 

militares para sair em segurança da manifestação. 
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26 de agosto – Clientes da GAS Consultoria, empresa acusada pela 

Polícia Federal de envolvimento na prática de pirâmide financeira 

com criptomoedas, fizeram uma manifestação em frente à sede da 

TV Globo, no Rio de Janeiro (RJ), após divulgação de matéria sobre 

a prisão do dono, Glaidson Acácio dos Santos. A emissora expôs o 

possível esquema de pirâmide em várias matérias nos telejornais, o 

que desagradou os clientes que afirmavam que a consultoria está 

“pagando certinho”, e “pagando adiantado, há 9 anos.” 

 

25 de agosto – O repórter fotográfico Edmar Barros, da agência 

Futura Press e da revista Amazônia Latitude, foi ameaçado de 

morte após registrar queimadas no município de Lábrea, no sul do 

Amazonas. Barros postou algumas fotos em suas redes sociais, 

mostrando a devastação no local. Pelo celular, as mensagens diziam 

que o repórter teria o mesmo fim da vegetação. "Você vai queimar 

junto na queimada". 

 

15 de agosto – A repórter da TV Globo, Lívia Torres, sofreu 

ameaças após a divulgação de reportagem que denunciou empresas 

envolvidas na prática de pirâmide financeira com criptomoedas. O 

dono da GAS Consultoria, Glaidson Acácio dos Santos chegou a 

ameaçar a jornalista de amarrá-la. 
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9 de julho – O advogado da família Bolsonaro, Frederik Wassef, 

enviou mensagens à colunista do UOL, Juliana Dal Piva, com 

ofensas e ameaças, após a publicação de uma série de reportagens 

que apontam supostas conexões do presidente Jair Bolsonaro com o 

esquema de rachadinha de salários de assessores quando era 

deputado federal. "Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para 

ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria 

com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem 

encontrar o seu corpo", dizia uma das mensagens. Wassef negou a 

autoria das mensagens. 

 

25 de junho – O presidente Jair Bolsonaro foi agressivo ao 

responder os jornalistas que cobriam sua visita à Sorocaba (SP), 

onde participou da inauguração do Centro de Tecnologia 4.0. Ao ser 

questionado pela repórter Victória Abel, da CBN FM 90.5 de São 

Paulo, sobre as negociações envolvendo a compra da vacina indiana 

Covaxin, Bolsonaro mandou a profissional voltar para a faculdade. 

Em outra pergunta feita pela mesma repórter, Bolsonaro disse que 

ela deveria na verdade voltar para o ensino médio, depois para o 

jardim de infância e aí nascer de novo. 
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8 de junho – A Delegacia de Repressão aos Crimes de 

Informática do Rio de Janeiro instaurou inquérito contra o editor 

executivo do site The Intercept Brasil, Leandro Demori, para apurar 

eventual crime de calúnia cometido em postagens na Internet. Nas 

publicações, o jornalista lembra operações em que a Coordenadoria 

de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio de Janeiro esteve 

envolvida, com grande número de mortos. 

 

6 de abril – O radialista Júnior Albuquerque, da Rádio 

Comunidade, de Santa Cruz do Capibaribe (PE), foi intimidado a 

ameaçado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que 

invadiram o estúdio da emissora, após criticar a atuação do governo 

federal no combate à pandemia. 

 

3 de abril – O repórter da TV Globo, Jeferson Ageitos, foi 

interrompido durante uma reportagem ao vivo, em Porto Alegre 

(RS). Enquanto o jornalista passava informações sobre a reabertura 

do comércio da região no período de Páscoa, um popular gritou 

"Globo Lixo! É isso que vocês são, lixo”. 
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31 de março – A repórter da TV Globo, Fernanda Elnour, foi 

interrompida durante reportagem ao vivo em Jundiaí (SP). Enquanto 

passava informações sobre os postos de vacinação que haviam se 

transformado em pontos de coleta de doação de alimentos, a 

jornalista foi surpreendida por um homem que gritava 

insistentemente "Globo lixo". Fernanda não conseguiu concluir a 

reportagem e as imagens retornaram ao estúdio. 

 

31 de março – O vereador pelo PSL em Divinópolis (MG), Diego 

Espino, tentou invadir o estúdio da TV Candidés, enquanto o 

apresentador Eduardo Silva falava sobre a atitude do político que, 

na véspera, invadiu um hospital na cidade vizinha de Carmo da Mata 

e fez uma transmissão ao vivo, com o intuito de demonstrar que os 

leitos para tratamento da COVID-19 estavam vazios. Durante a 

tentativa de invasão ao estúdio de TV, o vereador exigia que seu 

nome não fosse mais mencionado na programação da emissora. 

 

2 de março – As equipes de reportagem das emissoras afiliadas da 

TV Globo e do SBT no Espírito Santo foram ameaçadas por 

homens armados, durante entradas ao vivo, em Serra, cidade 

próxima a Vitória. Os repórteres das duas emissoras falavam sobre a 

falta de ônibus em um bairro onde ocorreu um tiroteio na 
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madrugada, quando dois homens se aproximaram das equipes em 

uma moto, mandaram que se retirassem do local e, em seguida, 

fizeram um disparo para o alto. Ninguém ficou ferido. 

 

15 de fevereiro – Durante visita a São Francisco do Sul (SC), o 

presidente Jair Bolsonaro acusou os jornais O Globo, Folha de S. 

Paulo, Estadão, e o site O Antagonista de serem “fábricas de fake 

News”. No vídeo postado pelo filho do presidente, deputado 

Eduardo Bolsonaro (PSL/RJ), o presidente afirmou que o fechamento 

de veículos de imprensa reduziria a circulação de notícias falsas. 

 

28 de janeiro – Em entrevista coletiva realizada após a derrota do 

Grêmio para o Flamengo, o treinador do time sulista, Renato 

Gaúcho, incitou torcedores contra jornalistas esportivos. “Eu não 

tenho medo de vocês da imprensa. Vou começar a dar o nome aqui 

na próxima entrevista, se continuar falando besteira durante a 

semana, vou deixar um de vocês, ou dois ou três, mais famosos, mas 

eu vou dar o nome. Depois vocês se acertam com a torcida do 

Grêmio. (…) É só continuar falando besteira lá que eu tenho 

autorização do meu presidente e aí vocês vão ver lá nas redes 

sociais.” 
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22 de janeiro – O comentarista da Rádio Jovem Pan de Maringá 

(PR), Clóvis Pontes, foi intimidado pela vereadora Cris Lauer (PSC) 

ao passar pelos corredores da Câmara de Maringá. Contrariada com 

as críticas feitas por Pontes sobre sua atuação política, a vereadora, 

dedo em riste, ameaçou: “eu só não processei você ainda porque 

tenho trabalhado muito”, disse. 

 

Ataques/Vandalismo 

  

20 de outubro – Ativistas políticos picharam muros e paredes da 

sede da Editora Três, responsável pela publicação das revistas IstoÉ 

e IstoÉ Dinheiro, em São Paulo (SP), com cartazes apócrifos. Os 

ataques aconteceram após publicação da capa da IstoÉ que 

compara Jair Bolsonaro a um nazista e o chama de “mercador da 

morte”. 

 

16 de outubro – Um carro de reportagem da TVCI foi apedrejado 

em Paranaguá (PR), por um homem não identificado, no momento 
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em que o cinegrafista Ricardo Damasceno deixava o local onde a 

equipe acompanhou uma ocorrência policial. 

 

17 de maio – O vereador Thiago do Ivan (PDT) invadiu um estúdio 

de rádio e agrediu o advogado do Sindicato dos Servidores de 

Catunda (CE), Ronaldo Feijão, que participava de um programa ao 

vivo sobre os direitos de servidores públicos. A agressão foi feita 

após o advogado citar na rádio que o vereador havia dado um voto 

desfavorável aos servidores na Câmara Municipal. Uma câmera de 

segurança flagrou a agressão em que o vereador invade o estúdio, 

bate no advogado, quebra a cadeira em que ele estava sentado e o 

joga contra a parede. 

 

17 de março – A sede do jornal Folha da Região, onde funciona 

também o portal IFolha, em Olímpia (SP), foi alvo de um incêndio 

durante a madrugada. Um balde com combustível foi colocado na 

porta do jornal, que é de ferro, e na porta da residência do jornalista 

José Antônio Arantes, editor do jornal, no piso superior. O jornal é 

conhecido pela defesa das medidas de isolamento social e 

fechamento de atividades não essenciais como forma de combater a 

disseminação do novo coronavírus. Não houve feridos. 
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14 de março – Uma mulher derrubou a imagem de uma santa 

católica na entrada da Rádio 104 FM, de Bezerros, no Agreste de 

Pernambuco. A imagem havia sido colocada dias antes e aguardava 

uma proteção de vidro. 

 

Injúria Racial 

 

12 de junho – O repórter da TV Globo Erick Rianelli e o marido 

dele, o também repórter Pedro Figueiredo, foram vítimas de 

ataques homofóbicos após o vídeo com uma declaração feita por 

Rianelli a Figueiredo, durante transmissão ao vivo do Bom Dia Rio, 

no Dia dos Namorados, em 2020, voltar a circular nas redes sociais, 

em 2021. Os ataques partiram de um dono de lanchonete em 

Brasília e de um padre de Mato Grosso. “Desculpa, dois viados. Um 

repórter e um viadinho, chamado Pedrinho. ‘Prepara meu almoço, tô 

chegando, tô com saudade’. Ridículo. Que chamem a união de dois 

viados, duas lésbicas, como querem, mas não de casamento, por 

favor”, disse o padre Paulo Antônio Müller, da cidade de Tapurah, 

durante missa transmitida pelas redes sociais da paróquia. 
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Ofensas 

 

26 de setembro – O jornalista da TV Globo, Gerson Camarotti, foi 

ofendido pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), após 

criticar o desprezo do governo federal pelos protocolos de 

segurança contra o coronavírus. Pelo Twitter, o vereador fez ataques 

de cunho sexual contra Camarotti. “Pela ilação grotesca e 

notoriamente militante e com dois pesos e duas medidas, o 

blogueiro da Globo está achando que sexo anal entre colegas não 

transmite doenças?”, atacou Carlos Bolsonaro. 

 

21 de junho – O presidente Jair Bolsonaro mandou a repórter 

Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, calar a 

boca, após ser questionado sobre o fato de ele não utilizar máscara 

de proteção contra COVID-19 em público, durante visita a 

Guaratinguetá (SP). Bolsonaro ainda disparou contra a imprensa 

presente, com ofensas diretas à Rede Globo. 

“Parem de tocar no assunto [tira a máscara]. Você quer botar… Me 

bota agora… Vai botar agora… Estou sem máscara em 

Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é 

uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. 
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Vocês são canalhas, fazem jornalismo canalha. Vocês destroem a 

família, a religião, vocês não prestam. Você tinha que ter vergonha 

na cara por se prestar a fazer esse serviço porco que faz na Rede 

Globo”, disse o presidente. 

 

4 de junho – O presidente Jair Bolsonaro ofendeu o jornalista 

esportivo da TV Globo Luís Roberto, por criticar a realização da 

Copa América no Brasil. “Qual o nome daquele cara que falou um 

montão de besteira aí? Luís Roberto. Deu tapa na cara, só faltou ele 

baixar as calças. Só faltou isso aí, mostrar o bumbum dele 

branquelo. Só faltou isso aí. Ele está contra por quê? Porque quem 

vai transmitir é o SBT", declarou Bolsonaro, durante uma live. 

 

1º de junho – Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da 

Alvorada, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro chamou a 

apresentadora da CNN Brasil Daniela Lima de "quadrúpede". Sem 

citar o nome da jornalista, a ofensa aconteceu após seguidores do 

presidente compartilharem nas redes sociais apenas o trecho do 

vídeo em que a jornalista diz "não saia daí porque agora, 

infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não 

tão expressivos", sem completar o raciocínio. “’Infelizmente, somos 
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obrigados a dar uma boa notícia, mas não é tão boa assim não'. É 

uma quadrúpede", disse o presidente rindo. 

 

25 de março – Durante entrevista no YouTube, o senador Jorge 

Kajuru (Cidadania-GO) chamou a apresentadora da RedeTV!, 

Luciana Gimenez, de “mulher de programa” e “desqualificada, tanto 

que virou o que virou por 30 segundos com o Mick Jagger”. 

 

14 de março – A fotojornalista Paula Fróes, do Jornal Correiro, foi 

xingada enquanto registrava um protesto contra medidas de 

isolamento, realizado em Salvador (BA). Cercada por apoiadores do 

governo, Fróes foi chamada de “palhaça” e “vagabunda”. “A 

imprensa é que nem um cachorro, sempre atrás de comida”, afirmou 

um manifestante. 

 

23 de fevereiro – Pelo YouTube, o deputado Eduardo Bolsonaro 

(PSL-RJ) atacou a jornalista Patrícia Campos Mello, mesmo após 

decisão da Justiça de São Paulo, que o condenou, em 2019, a pagar 

R$ 30 mil de indenização por danos morais à repórter da Folha de 

S. Paulo. O parlamentar voltou a repetir as acusações sem provas 

feitas contra Campos Mello por Hans River, ex-funcionário de uma 
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empresa suspeita de ter feito disparos em massa ilegais de 

mensagens de WhatsApp na campanha de 2018 para beneficiar 

Bolsonaro. Campos Mello foi a autora da reportagem que apontou a 

existência do esquema, naquele ano. 

"Hans River disse que ela (Campos Mello) tentou seduzir ele (sic) 

para ter acesso ao laptop dele e procurar emails que pudessem 

corroborar a matéria dela. Aí a lacrosfera disse que isso era 

machismo. A mulher não pode tentar seduzir o homem? Em vez de 

ela vir na CPMI das Fake News e sob juramento desmentir o Hans 

River, o que ela fez? Ela processou a mim, ao meu pai, porque a 

gente falou 'do furo da Patrícia Campos Melo' e ela fica (dizendo) 

'não pode usar de sarcasmo, não pode ficar fazendo piadinha'. Por 

que não pode? Eu tenho imunidade parlamentar e estou falando 

sobre um fato que tem a ver com o meu trabalho", afirmou. 

 

2 de fevereiro – Em ligação telefônica para a redação da Rádio 

Jovem Pan, o governador de São Paulo, João Dória, chamou o 

jornalista Rodrigo Constantino de “terraplanista, vassalo de 

Bolsonaro e defensor do estupro", após o comentarista criticar sua 

gestão à frente do governo estadual. “A população sabe quem você 

é, um extremista que não honra o jornalismo da Jovem Pan. Vá 

lamber as botas de Jair Bolsonaro”, disse Doria. 
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27 de janeiro – Em encontro com artistas em uma churrascaria de 

Brasília, o presidente Jair Bolsonaro xingou a imprensa ao se referir 

à divulgação de matérias com dados do Portal da Transparência 

sobre os gastos do governo no valor de R$ 15 milhões em latas de 

leite condensado. “Vão pra puta que pariu! Enfiem no rabo de vocês 

essas latas de leite condensado aí”, gritou para os presentes. 

 

21 de janeiro – Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o 

presidente Jair Bolsonaro chamou o apresentador da TV Globo, 

William Bonner, de “mentiroso” e “cara de pastel”. As ofensas 

aconteceram após o jornalista dizer, na edição do Jornal Nacional, 

que o Brasil depende da Índia para receber as doses da vacina de 

Oxford e da China para receber a matéria-prima necessária para 

produzir o imunizante em solo brasileiro. “[Temos] Um excelente 

relacionamento e nada mudou. Nada mudou e o Bonner vem mentir 

no Jornal Nacional? Com aquela cara de pastel dele, com cara de 

quem é sempre o último a saber”, rebateu o presidente. 

 

7 de janeiro – O presidente Jair Bolsonaro chamou o editor-chefe e 

apresentador da TV Globo, William Bonner, de “sem-vergonha” e 
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“o maior canalha que existe”. A declaração foi feita a apoiadores, em 

frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, quando o presidente 

falava sobre a aquisição de seringas para imunizar a população 

contra a covid-19. 

 

6 de janeiro – Em conversa com apoiadores, no Palácio da Alvorada, 

em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro responsabilizou a imprensa 

pelas repercussões negativas em torno de sua declaração de que o 

país estaria quebrado. Em tom de ironia, ele afirmou que o Brasil 

estaria uma “maravilha” e completou: “A imprensa sem vergonha, 

essa imprensa sem vergonha faz uma onda terrível aí. Para a 

imprensa, bom estava Lula, Dilma, que gastavam R$ 3 bilhões por 

ano para eles”. 

 

5 de janeiro – Em conversa com apoiadores, na frente do Palácio da 

Alvorada, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro acusou a mídia de 

fazer um “trabalho incessante para desgastar a imagem do 

governo”. Ao afirmar que o “Brasil está quebrado”, Bolsonaro xingou 

a imprensa. “Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela 

do Imposto de Renda, teve esse vírus potencializado pela mídia que 

nós temos, pela mídia sem caráter que nós temos”, afirmou. 



Relatório Liberdade de Imprensa no Brasil 2021                  
 

 

 

 

Ofensas na Internet 

 

31 de março – A repórter Marla Bermudes, da TV Vitória, afiliada 

da TV Record no Espírito Santo, foi atacada nas redes sociais após a 

veiculação de um vídeo com informações falsas ser compartilhado 

pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP). Ao fazer uma matéria 

sobre a falta de equipamentos de segurança a coveiros, um homem 

que estava no local filmou a ação de uma coveira, jogando terra em 

uma das covas. O homem ainda declarou: “na hora que eles botarem 

na televisão, vou postar e falar que é mentira”. Ao compartilhar o 

vídeo, a deputada disse que “além da manipulação, é um 

desrespeito inadmissível pelos mortos que ali estão sepultados. 

Cemitérios não são estúdios de gravação". 

 

Censura 

 

19 de julho – O 2º Juizado Cível de Boa Vista (RR) determinou a 

retirada do ar de trechos da reportagem publicada em 24 de junho 

pelas agências de jornalismo investigativo Amazônia Real e 
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Repórter Brasil sobre a extração ilegal e a venda de ouro de 

reservas Yanomami a pequenas joalherias na capital roraimense. O 

juiz atendeu ao pedido de advogados de uma das personagens da 

matéria. O juiz ainda determinou multa de cinco salários mínimos no 

caso de descumprimento da liminar. 

 

Detenções 

 

Assédio Sexual 

 

Roubos/Furtos 

 

Sequestros 

 

Decisões Judiciais 
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Decisões judiciais 

 

8 de dezembro – A 1ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São 

Paulo condenou o site O Antagonista ao pagamento de R$ 10 mil 

em indenização por direitos morais à apresentadora Rachel 

Sheherazade. A jornalista moveu uma ação contra o veículo de 

comunicação pela divulgação de seus dados pessoais em 

reportagem que falava da ação trabalhista que ela move contra o 

SBT. 

 

24 de novembro – A Justiça Federal rejeitou o pedido de inquérito 

solicitado pelo Ministério da Justiça contra a revista IstoÉ por 

suposto crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro (sem 

partido). Em outubro, a capa da edição comparou Bolsonaro ao 

nazista Adolf Hitler e o classificou de “genocida” e “mercador da 

morte”. 

No entendimento da Justiça, a publicação não cometeu crime algum 

e a comparação a Hitler faz parte do debate público sobre ações de 

combate à COVID-19 no país. A decisão menciona que o tema foi 

citado em meio às atividades da CPI da Pandemia. 
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21 de novembro – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 

Gilmar Mendes cassou as decisões da 3ª Vara Cível e de  Acidentes 

de Trabalho de Manaus que censuraram reportagem do jornal  O 

Globo  sobre inconsistências e suspeitas de fraude em um ensaio 

clínico da proxalutamida, remédio sem eficácia contra a Covid-19. A 

empresa que patrocinou os testes e seu dono ganharam 

liminamente na Justiça o direito de resposta sobre reportagens 

veiculadas no blog da colunista Malu Gaspar e a remoção dos 

textos.   

 

20 de outubro – A Terceira Vara Cível e de Acidentes de Trabalho 

do Amazonas obrigou O GLOBO a apagar textos e proibiu o jornal 

de publicar qualquer outro material que cite o nome ou traga fotos 

relativas à rede de saúde privada que acolheu e patrocinou um 

ensaio clínico com a proxalutamida para o tratamento da COVID-19. 

O remédio é um bloqueador hormonal sintético desenvolvido na 

China, que vinha sendo testado contra o câncer de próstata, nunca 

foi usado em escala comercial e ainda não tem eficácia comprovada 

contra nenhuma doença. A justiça amazonense ordenou ainda a 

retirada do ar de reportagem sobre o protesto da Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) contra a decisão judicial. 
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13 de outubro – O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) acolheu 

pedido do Ministério Público do Estado (MP-SP) para arquivar 

inquérito que apurava abuso de autoridade e responsabilidade 

criminal da Polícia Militar por disparo de bala de borracha contra o 

fotógrafo Daniel Arroyo, da Ponte Jornalismo, durante 

manifestação ocorrida em janeiro de 2019, no centro da capital 

paulistana. 

Arroyo foi atingido no joelho por um policial não identificado. O tiro 

teria sido o segundo disparado pelo mesmo PM. O primeiro atingiu 

um manifestante pelas costas, o segundo era destinado ao mesmo 

rapaz, mas acabou atingindo o fotógrafo. 

 

27 de setembro – A 6ª Vara Cível de Maceió (AL) condenou a 

Gazeta de Alagoas ao pagamento de indenização no valor de R$ 

10.000 acrescido de juros de mora de 1% ao mês ao governador do 

estado Renan Filho por danos morais pela publicação de matéria no 

portal Gazetaweb, em maio de 2020. A sentença afirma que a 

reportagem “Pajero utilizada por Renan Filho tem placa fria e não 

consta no Denatran” foi depreciativa, maculou a imagem do chefe 

do Executivo e induziu os leitores a erro, já que uma consulta ao 

Detran/AL elucidaria os questionamentos feitos no texto. 
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25 de agosto – A 18ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre (RS) 

proibiu a divulgação de uma reportagem da RBS TV sobre a 

apuração de atos de corrupção, a partir da delação premiada de um 

empresário ao Ministério Público. As irregularidades geraram 

denúncia à Justiça pelo MP. 

 

23 de agosto – O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(TJDFT) determinou ao jornal O Globo a retirada de seu site de 

reportagem de informações financeiras referentes à VTC Log, 

obtidas a partir da quebra de seus sigilos pela CPI da COVID, sob a 

alegação de que “o risco de dano à companhia é flagrante”. Cabe 

recurso. 

 

20 de agosto – A 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do 

Amazonas mandou retirar do site do jornal O GLOBO três 

reportagens que expunham inconsistências e suspeitas de fraude em 

ensaio clínico da proxalutamida, remédio sem eficácia comprovada 

contra a COVID-19. A decisão atendeu a um pedido de um dos 

diretores da rede de hospitais privados Samel, uma das 

patrocinadoras do estudo. A série de reportagens foi baseada em 

investigação independente a partir de documentos públicos 

divulgados pela própria equipe de estudiosos. A publicação do 
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material levou à abertura de uma investigação pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, um inquérito civil público e de um 

procedimento criminal no Ministério Público Federal do Amazonas. 

 

12 de agosto – A 20ª Vara Criminal da Justiça do Rio de Janeiro (RJ) 

acatou o pedido do humorista Marcius Melhem, acusado de assédio 

sexual, e determinou “a suspensão, pelo tempo que durarem as 

investigações, da publicação de matéria na revista Piauí ou seu 

respectivo site". 

 

27 de julho – O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou o 

"Programa Pânico", da Rádio Jovem Pan, ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 40 mil para o ativista transgênero Rosa 

Laura. O TJSP considerou que o programa usou a imagem de Rosa 

de forma jocosa em um vídeo em que ela falava sobre as vivências 

da comunidade não-binária no Brasil. 

 

19 de julho – A 27ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo 

condenou o deputado estadual do Ceará André Fernandes 

(Republicanos) ao pagamento de indenização no valor de R$ 50 mil 

à jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, por ataques 
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machistas dirigidos à profissional. Autora das reportagens que 

revelaram e detalharam o esquema irregular, bancado por 

empresários, de disparo de mensagens anti-PT nas eleições de 2018, 

Patrícia foi alvo dos ataques de André Fernandes no mesmo dia em 

que Hans River, funcionário de uma das empresas de disparo de 

mensagens e fonte da reportagem, prestou depoimento na CPMI 

das Fake News no Congresso e disse falsamente que Mello teria 

oferecido sexo em troca de informações, que utilizaria na 

reportagem. 

 

14 de julho – A ministra do STF, Cármen Lúcia, anulou decisão da 

Justiça do Espírito Santo que acolheu ação movida pelo senador 

Marcos do Val (Podemos-ES), pedindo a retirada do site da Folha de 

um texto de checagem de fatos. A sentença da justiça capixaba 

determinava ainda a publicação de uma retratação pelo jornal. O 

texto questionado pelo parlamentar tinha como título "Senador 

engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia" e 

foi publicado em agosto de 2020. No despacho em que anulou a 

sentença, a ministra disse que o juízo "impôs censura a órgão de 

imprensa", algo incompatível com a Constituição. 
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10 de junho – O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado 

deve ser responsabilizado caso profissionais de imprensa sejam 

feridos por agentes das Forças de Segurança durante coberturas 

jornalísticas de manifestações públicas. A decisão foi tomada 

durante julgamento que analisou o caso do repórter fotográfico 

Alexandro Wagner Oliveira da Silveira, que perdeu 90% da visão 

do olho esquerdo após ter sido atingido por uma bala de borracha 

disparada pela Polícia Militar de São Paulo enquanto cobria um 

protesto de professores na capital paulista em 2000. 

 

26 de maio – A Justiça Federal do Distrito Federal arquivou o 

inquérito que investigava se houve crime contra a Lei de Segurança 

Nacional na charge de Renato Aroeira, publicada pelo jornalista 

Ricardo Noblat em sua coluna. Na imagem, o presidente Jair 

Bolsonaro é retratado pintando a suástica – símbolo nazista – em 

uma cruz vermelha, símbolo dos serviços de saúde. A apuração foi 

aberta em 2020, a pedido do então ministro da Justiça e Segurança 

Pública, André Luiz Mendonça. Cabe recurso. 

 

24 de maio – O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou o 

apresentador da Band, José Luiz Datena, a pagar uma indenização 

de R$ 50 mil à apresentadora Xuxa Meneghel, por chamá-la de 
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“garota de programa” e “imbecil”. As ofensas aconteceram após 

Xuxa criticar Joel Datena, filho do apresentador, nas redes sociais, 

em 2017. Na época, durante reportagem sobre uma criança de 10 

anos que havia dirigido o carro da mãe, Joel disse que, se fosse o 

seu filho, o puniria fisicamente. Revoltada com a postura de Joel, 

Xuxa retrucou: “Como uma pessoa que deveria passar informação é 

tão desinformada? Uma criança não deve ser corrigida com porrada, 

é fato, é lei”, escreveu ela. Na defesa de Joel, Datena gravou o vídeo 

com as ofensas a Xuxa. 

 

17 de maio – O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou recurso 

apresentado por Michelle Bolsonaro no processo em que a primeira-

dama afirma que a revista "IstoÉ" a retratou de maneira machista 

em reportagem publicada em fevereiro de 2020. Na ação, Michelle 

cobrava uma indenização de R$ 100 mil, além de uma retratação, em 

razão do texto "O esforço de Bolsonaro para vigiar a mulher de 

perto". O TJ-SP determinou que a primeira-dama pague R$ 15 mil 

em honorários à advogada da revista. Cabe recurso à decisão. 

 

10 de maio – A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT) condenou o apresentador da TV 

Record Augusto Nunes ao pagamento de indenização no valor de 
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R$ 30 mil por danos morais causados à presidente do PT, Gleisi 

Hoffmann, a quem repetidas vezes chamou de "amante" em textos 

publicados nos portais da revista Veja e no R7, ligado à Igreja 

Universal do Reino de Deus. Os desembargadores determinaram 

também a publicação do acórdão condenatório "pelo período 

mínimo de 30 dias" em todos os veículos em que "as ofensas foram 

divulgadas". 

 

8 de abril – O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-

governador do Ceará Ciro Gomes ao pagamento de R$ 13 mil pelos 

honorários de sucumbência dos advogados dos jornalistas Nonato 

Viegas e Hugo Marques, da revista "Veja", após ser derrotado em 

processo por danos morais em razão da reportagem intitulada "O 

esquema cearense", publicada nas eleições de 2018. O texto dizia 

que a Procuradoria da República apurava a existência de um 

esquema de extorsão contra empresários do Estado e afirmava que 

o ex-tesoureiro do Pros, Niomar Calazans, implicava Ciro, então 

candidato a presidente da República pelo PDT, no caso. 

 

7 de abril – O apresentador Danilo Gentili e o SBT foram 

condenados a pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos 

morais a uma fã da cantora canadense Avril Lavigne. Durante 
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apresentação de imagens de fãs ao lado da cantora, em um 

programa de 2014, Gentili disse que a artista estava “tirando uma 

grana fácil das fãs brasileiras otárias”, que pagaram R$ 800 para 

conhecer Lavigne e a roqueira não permitiu que os fãs a tocassem. 

 

23 de março – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi 

condenado a pagar R$ 31.940,14 em honorários ao advogado dos 

jornalistas Thiago Bronzatto, Filipe Coutinho e Diego Escosteguy, 

da revista Época, após perder ação de danos morais contra os três 

profissionais. Lula entrou com ação na Justiça em 2015, após 

publicação da matéria de capa "Lula: o operador", que revelou uma 

investigação da Procuradoria no Distrito Federal para apurar se o 

petista teria atuado para favorecer a Odebrecht em contratos na 

América Latina e na África com dinheiro do BNDES. 

 

3 de fevereiro – O Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu o sigilo 

da fonte em ação proposta pela ANJ em favor do jornalista Allan de 

Abreu, que se recusou a revelar a fonte responsável por repassar 

áudios publicados pelo jornal Diário da Região.  

As escutas publicadas foram captadas pela Polícia Federal durante 

investigação de esquema de corrupção envolvendo fiscais do 
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trabalho em São José do Rio Preto (SP). Após a publicação do 

material, o jornalista foi pressionado pelo Ministério Público Federal 

de São Paulo a revelar a origem dos áudios.  

Diante da negativa, o MPF/SP determinou o indiciamento do 

repórter e do jornal por quebra de sigilo telefônico. Na decisão, o 

STF determinou o trancamento do indiciamento e a inutilização dos 

dados obtidos mediante “indevido afastamento dos sigilos 

telefônicos”. 

 

1° de fevereiro – Os humoristas Danilo Gentilli, Marcelo 

Mansfield e o grupo Bandeirantes foram condenados a pagar 

indenização por danos morais à técnica em enfermagem Michele 

Maximino, conhecida como a maior doadora de leite humano do 

Brasil. Em 2013, Michele doou mais de 300 litros de leite e foi 

chamada de "vaca" pelos apresentadores, além de ser comparada 

com o ator de filmes eróticos Kid Bengala. O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) fixou o pagamento em R$ 80 mil, com atualização de 

1% por mês, a contar de outubro de 2013, data de exibição do 

programa em que foram feitas as ofensas. Não é possível recorrer da 

decisão. 
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20 de janeiro – O juiz Luiz Gustavo Esteves, da 11ª Vara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), condenou o 

deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) a pagar uma 

indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil à jornalista 

Patrícia Campos Mello, do jornal Folha de S. Paulo. Em uma live 

transmitida pelo YouTube do “Terça Livre”, o deputado afirmou que 

a jornalista “tentava seduzir [fontes] para obter informações que 

fossem prejudiciais ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido)”. 

Posteriormente, ele compartilhou as alegações em suas redes 

sociais. Para o juiz, as publicações feitas pelo deputado 

transbordaram limites do direito do outro, ofendendo a honra da 

jornalista e “colocando em dúvida, inclusive, a seriedade do seu 

trabalho jornalístico e de sua empregadora”. 

 

14 de janeiro – O jornalista e humorista Gregorio Duvivier foi 

absolvido em ação de danos morais movida pelo vereador de SP 

Fernando Holiday (Patriota). Em troca de mensagens em uma rede 

social, Duvivier afirmou que o político teria feito caixa 2 durante a 

campanha eleitoral.  

Para a juíza Marcela Dias de Abreu Pinto Coelho, a conversa 

configura discussão política entre pessoas de diferentes ideologias. 

“Não houve primazia entre o direito à honra, intimidade ou 
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privacidade em detrimento da liberdade de expressão e de 

imprensa". 

 

8 de janeiro – O jornalista Nilton César Effgen foi condenado, pela 

9ª Vara Cível de Vitória, a indenizar em R$ 2 mil o governador do 

Espírito Santo, Renato Casagrande, por ter veiculado, por WhatsApp, 

ofensas contra o político, após as fortes chuvas que atingiram a 

região sul do Estado em janeiro de 2020. 

 

 

Relatório Liberdade de 

Imprensa – ABERT 

2021 

Assaltos 0 

Assassinatos 0 

Atentados 1 

Agressões 24 

Ameaças/Intimidações 18 

Ataques/Vandalismo 5 

Injúria Racial 1 

Ofensas 13 

Ofensas na internet 1 

Censura 1 

Detenções 0 

Assédio Sexual 0 

Sequestros 0 
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*Número não contabilizado entre os casos de violência não-letal. 

Roubos/Furtos 0 

TOTAL 63 

Decisões Judiciais* 26 


