
E S P E C I A L



inte e um de outubro de 2007.
Pouco depois da tradicional missa
das seis dominical, os fiéis teles-
pectadores da TV Record foram
surpreendidos com uma notícia

exclusiva. Paulo Henrique Amorim, apresentador
do "Domingo Espetacular", anunciava uma entre-
vista com uma mulher que dizia ter presenciado
cenas íntimas entre o padre Júlio Lancellotti e um
adolescente. Com a voz distorcida e o rosto não-
identificado, a suposta ex-funcionãria da Casa Vida
teria quebrado o silêncio de quase dez anos condu-
zida por uma motivação: desmascarar o religioso.

Não raro, como neste caso, os jornalistas dis-
punham de tudo que precisavam: fonte, lead,
manchete, informações. Mas será que tudo deve
ser divulgado, em qualquer circunstância? É certo
veicular a acusação de uma pessoa que não assu-
me a denúncia, não apresenta provas e não da
informações que possam ser checadas?

As respostas estão no caso e no próprio histó-
rico da imprensa. Cinco dias antes da veiculação
da entrevista, o jornal Diário de S.Paulo, revelava
uma investigação policial sobre um bando liderado
por um ex-interno da Febem, suspeito de extor-
quir o padre em troca de silêncio. Foi mais um
fenômeno de mídia. Nos dias seguintes, o religioso
ganhava as manchetes: "Padre Júlio denuncia
extorsão e Igreja cobra proteção do Estado" (O
Estado de S.PauIo), "Padre Júlio afirma ser vítima de
extorsão" (Folha de S. Paulo), "O padre e o moço"
(Veja). Algumas suítes depois, a reviravolta: de
vítima de uma quadrilha de delinqüentes, o reli-
gioso passou a suspeito de atos de pedofilia.

A quem fosse procurá-lo, logo após a matéria
do Diário, Lancellotti relatava seu tormento.
Havia três anos que era chantageado. Reconhecido
pela defesa de adolescentes infratores, o padre foi
vítima de um desses jovens, Anderson Marcos
Batista, 25 anos, que tem ficha criminal por
homicídio, e da mulher dele, Conceição Eletério,
44 anos. Após um assalto ã casa onde mora com
a mãe, que teve um revólver apontado para cabe-
ça, resolveu formalizar uma queixa na polícia.

Durante os três anos, o padre relatou que teve de
entregar à dupla cerca de R$ 50 mil, dentre quantias
em dinheiro, compras de um terreno e de uma
Mitsubish Pajero. Valor depois corrigido para R$ 8o
mil. Para intimidá-lo, o casal ameaçava chamar a
imprensa e acusá-lo de pedofilia. As chantagens
ocorriam por telefone, durante as missas ou frente
a sua casa. Também mandavam bilhetes e recebiam
dinheiro por meio de dois comparsas, os irmãos

Evandro e Everson Guimarães.
Orientado pelos investigadores, o

padre começou a gravar as conversas
telefônicas com os criminosos. Foi a
partir dessas gravações que a polícia
prendeu em flagrante, em ó de setembro,
Everson, ao receber R$ 2 mil de Lancellotti
dentro de uma igreja. Foi apenas o pri-
meiro do grupo a ir para trás das grades.

O relato não demorou a ser ques-
tionado. De onde teria vindo o dinhei-
ro? Quanto teria sido, na verdade, o
preço do silêncio? Por que o padre
demorou para denunciar a extorsão?
Lancellotti não se furtava a responder.
A soma vinha de economias e emprés-
timos. Era difícil saber ao certo quanto
cedeu, pois foram inúmeras as vezes
que havia sido chantageado. Demorou
a ir a polícia porque acreditava que
poderia recuperar o ex-interno foram
algumas das justificativas.

DECLARAÇÕES TENTADORAS - Mas o
que eram dúvidas transformaram-se em
acusações. A entrevista na Record foi a
gota d'água que determinou o silêncio
do padre "que sempre teve uma relação
muito próxima com a imprensa'' como
define o repórter Diego Zanchetta, do
'Agora S. Paulo" escalado para correr
atrás do furo do concorrente.

A tentação de manchetar um escân-
dalo agora, sim, ganhava força nas
redações. Folha de S. Paulo e Agora, por
exemplo, valeram-se de uma nota de
715 caracteres que noticiava a bombás-
tica entrevista. Com isso, ganhavam
tempo para empreender um esforço de
reportagem em busca de mais infor-
mações sobre a suposta funcionária da
Casa Vida. "Descobrimos que ela tinha sido
mulher do Gilberto da Silva, do sindicato (dos
funcionários da Febem), que rivalizou com o
padre durante uma década", conta Zanchetta.

A decisão mostra que o fantasma da Escola
Base ainda paira sobre as redações. O erro mais
clássico do jornalismo nos anos 90 tomou conta
das reuniões de pauta. "Não podíamos embarcar
em algo como a Escola Base. Embora muita gente
acusasse o padre disso ou daquilo, não havia nada
comprovado. As acusações que Lancellotti fez, ao
contrário, foram comprovadas por um flagrante.



E S P E C I A L

"Nos apegamos nisso", afirma Bruno Tavares,
repórter do O Estado de S.Paulo.

Segundo Tavares, o veículo cuidou para que a
cobertura não embarcasse em "histórias mais
picantes". A afirmação do repórter é confirmada
por uma avaliação sobre o material publicado pelo
jornal. Auferida por centímetros, a produção do
veículo foi predominantemente positiva, indicou
um estudo encomendado por IMPRENSA à Mídia
B, que analisou ainda o conteúdo da Folha de S.
Paulo, Vejo, Istoé, Globo e Record.

Contudo, apesar do resultado do Estadão, a
avaliação aponta que a cobertura do caso pelos
impressos foi negativa. Puxa o saldo para baixo os
textos publicados pela Veja. Dos 132.295 centíme-
tros ponderados que a revista publicou, 82% foi
contrario ao padre. Entenda-se por centímetro
ponderado o espaço dedicado ao assunto avaliado
segundo a audiência do veículo, o dia de circula-
ção e a localização no espaço editorial.

A primeira reportagem da revista sobre o assun-
to, em 24 de outubro, já levanta algumas suspeitas:
"Por que pagou tanto dinheiro por tanto tempo?";
"Por que uma pessoa como Lancellotti cederia à
chantagem de um elemento como Batista?". A
mesma edição traz um artigo de Diogo Mainardi no
qual o colunista se vale de expressões como "Michael
Jackson da Mooca" e comenta em tom irônico que o
padre "poderia estender sua 'amizade íntima' a todos
os moradores de rua da cidade. Uma semana depois,
a matéria intitulada "O padre e a moça" reproduz o
relato da suposta ex-funcionária da Casa Vida, sem
fontes que apontem para outras versões do caso.

Procurada, Veja não se pronunciou até o fecha-
mento da edição. A relação entre a revista e o padre
nunca foi das mais amigáveis. Em janeiro de 2006, o
veículo atribuiu ao religioso o pecado da demagogia.
Em matéria sobre a degradação do centro da capital
paulista, Lancellotti foi acusado de transformar a
situação dos moradores de rua em permanente. "Os
motivos do padre estão longe de ser religiosos. O
que ele quer mesmo é ter à sua disposição uni reba-
nho de manobra para fazer política" dizia o semaná-
rio, que está à direita do padre filiado ao PT.

Ao contrário da revista, a Record, outra vilã da
cobertura, segundo a análise, aceitou falar. Em
entrevista por e-mail, Douglas Tavolaro. diretor
de Jornalismo do grupo, resumiu que a emissora
do bispo Edir Macedo não tem de explicar porque
dedicou 70% do tempo a argumentos desfavorá-
veis ao padre. "Não consideramos que o teor foi
negativo. Ele refletiu apenas o conjunto dos
temas abordados e, como a maioria das declara-
ções era contra o padre, é natural, portanto, que
esse índice seja mais preponderante" declarou.

A cobertura da TV do fundador da Igreja
Universal, no entanto, enfureceu as pessoas liga-
das ao padre. Em outubro, não era difícil encon-
trar senhoras da comunidade do Belém, da qual
Lancellotti é pároco, dispostas a quebrar os carros
da emissora a bengaladas. Dois meses depois, a
raiva ainda não estava atenuada. No tradicional
Natal do Povo da Rua, celebrado embaixo do
Viaduto Guadalajara, também na zona leste,
alguns moradores de rua demonstravam indigna-
ção "contra aquela igreja de crente" adjetivada, em
seguida, com palavrões.

NO OLHO DO FURACÃO - Logo após a polêmica
entrevista, uma avalanche de novas denúncias
massacrou Lancellotti. A polícia abriu um inqué-
rito para apurar as denúncias e prendeu, dias
depois, Batista, sua mulher e um dos comparsas,
Evandro. A prisão rendeu mais uma denúncia de
pedofilia. Em depoimento, o ex-interno da Febem
afirmou que manteve um relacionamento homos-
sexual com o religioso por cerca de oito anos em
troca de dinheiro.

Desta vez, até veículos que haviam ignorado as
acusações transmitidas pela Record, como a
Globo, levaram o assunto ao noticiário. "Segundo
o advogado do ex-interno, eles tinham uma ami-
zade que se tornou relacionamento sexual", trou-
xe o "SPTV" em sua primeira edição. Um dos
raros momentos negativos do canal. Numa clara
rivalização com a emissora evangélica, a Globo
dedicou 86% de conteúdo positivo ao padre.

Especialmente, logo após o depoimento de
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Batista, padre Júlio viu-se cercado pela imprensa
por todos os lados. Plantões diurnos e noturnos,
abordagem de vizinhos, vasculho do lixo foram
alguns dos artífices dos repórteres. Nada que as
celebridades não conheçam ou que vítimas de
outros escândalos não tenham passado. Atitudes
comuns, mas que nem por isso deixam de ser
condenáveis, pondera a professora de Comunicação
de Opinião Pública do Mackenzie, Cicélia Pincer
Batista. "O direito à informação é um direito
social. Mas não pode estar baseado no desrespei-
to a outro direito, que é o direito à privacidade. O
desrespeito à pessoa nada justifica, nem mesmo
um suposto crime", pondera.

Aliás, não é só o comportamento dos plantonis-
tas que é digno de nota de corte para os mestres. O
ensinamento básico "não confie em ninguém" dos
bons manuais de jornalismo foi ignorado. Notícias
baseadas em fontes únicas e até na velha relação
promíscua entre fontes policiais e imprensa - a
mesma que destruiu a reputação do casal Shimada,
os donos da Escola Base — ganhou espaço na
cobertura recente. "Temo que os jornalistas tenham
sido instrumentalizados pelos policiais que que-
riam desviar a atenção de um escândalo que ocorria
dentro da própria polícia", afirma Bernardo
Kucinski, livre docente (aposentado) da ECA.

O temor de Kucinski faz sentido. A notícia do
caso "vazou" para imprensa na mesma época em
que a 5a Delegacia Seccional Leste passava por
uma investigação sobre corrupção policial. A rela-
ção da imprensa com a polícia é questionada pelo
advogado do padre, Luiz Eduardo Greenhalgh. O
defensor assegura que a atuação da polícia estava
sob suspeita. Para repórteres e policiais, no entan-
to, a relação foi apenas amistosa. "Não me recusa-
va a passar informações para imprensa. Todos os
que vieram até aqui (delegacia) puderam desen-
volver seu trabalho", declara o delegado André
Pimentel, responsável pelas investigações.

O professor de ética da ECA e da ESPM, Clóvis
de Barros Filho, lamenta que mais uma vez a
imprensa não teve a cautela necessária ao lidar
apenas com suspeitas e não com comprovações.
Barros defende a idéia da adoção de uma ética
procedimental no jornalismo. Ou seja, como o
profissional não pode ser responsável pelo conte-
údo declaratório de terceiros, deve ser responsa-
bilizado pelos métodos que utiliza. E deve, ainda,
deixar os procedimentos claros ao leitor. "O leitor
precisa ter condições materiais para saber como o
jornalista chegou a tais conclusões. Além disso, se
você entrevista só a mim é um erro procedimen-
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tal. Se você fala com oito pode identificar meus
delírios e incongruências" argumenta.

A TROPA DE DEFESA - Em seus mais de 30 anos
de luta em defesa dos direitos humanos, Lancellotti
colecionou inimigos, mas também admiradores.
Foram estes últimos que no fim de outubro junta-
ram forças para reverter o impacto negativo das
acusações de pedofilia. Reunidos na sacristia da
capela São Miguel Arcanjo, na noite de 30 de

outubro, um grupo liderado pelo jornalista Rubens
Meyer e o documentarista Wanderley Oliveira
decidiu, em ato contínuo, realizar uma passeata
de desagravo ao padre.

Munidos de corações de papel e terços, fiéis,
amigos e simpatizantes caminharam, no Dia de
Finados, até a casa de Lancellotti, que quebrou o
silêncio estabelecido pela magoa e o segredo de
Justiça estabelecido no caso para agradecer o
apoio. A iniciativa não foi isolada. Pouco depois,
o grupo lançava um site para divulgar as ações
públicas do religioso e contar sua trajetória.
"Queríamos estabelecer uma ponte com a
imprensa e o público", explica Meyer.

, IMPRENSA acompanhou três coberturas do
grupo. Munidos de filmadora, microfone, máquina
fotográfica e bloquinho, Meyer e Oliveira registra-
ram desde novembro todos os evento e colhiam
depoimentos de apoio ao padre. Em um deles, o
Encontro Anual com o Povo de Rua, que há cinco
anos tem a presença do presidente Lula. Oliveira
orientou padre Júlio a ficar ao lado do amigo duran-
te a coletiva com os jornalistas. Não era a primeira
manifestação de apoio ao religioso. Durante seu
discurso, Lula disse que considera o padre "amigo e
companheiro, uma relação sagrada construída ao
longo de anos" e dias antes, Lancellotti recebeu um
prêmio de Direitos Humanos do governo federal.

Nas comemorações do aniversário de São Paulo,
em 25 de janeiro, mais demonstrações de apoio.
Mesmo debilitado, o arcebispo emérito de São
Paulo Dom Evaristo Arns fez questão de levantar-
se para cumprimentar o afilhado. Ao final do
evento, o atual arcebispo de São Paulo, D. Odilo
Scherer, afirmou que a Igreja estudará, ao final do
processo, "medidas reparadoras" após a sentença.
D. Cláudio Hummes, por sua vez, declarou no 12°
Encontro de Presbíteros que a "mídia exagera em
casos de pedofilia" Ele afirmou que o problema
atinge cerca de 1% dos padres no mundo.

Scherer afirma crer na inocência de Lancellotti
que, até agora, tem a seu favor o resultado do
inquérito policial que concluiu que ele foi vítima
de extorsão. A investigação que apura a denúncia
de assédio sexual está parada na 5a. Seccional.
Não será surpresa se for arquivada por falta de
provas. Enquanto isso o processo que investiga a
extorsão, até o fechamento desta edição, ainda
repousava sobre a mesa do juiz Caio Farto Salles,
da 31° Vara Criminal de São Paulo. Pode sair ainda
neste mês. Ou não. Por enquanto, não há senten-
ça, apenas uma certeza: de que mais uma vez,
forjou-se um culpado sem julgamento.
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Text Box
Fonte: Imprensa, a. 21, n. 232, p. 32-36, mar. 2006.




