
A casa de Murdoch caiu 
Encurralado pelo maior escândalo da história da imprensa britânica, o 
magnata australiano fecha um de seus mais antigos e populares jornais 

Rogério Simões 

Oescritor Oscar Wilde era afiado 
ao se referir à imprensa. "O que 
caracteriza um jornalista são os 

maus modos", dizia. O irlandês cresceu no 
auge da era vitoriana, época em que a im-
prensa britânica desenvolvia seu jornalis-
mo popular, voltado para as massas recém -
alfabetizadas. Quando Wilde nasceu, em 
1854, o News of the World já tinha 11 anos 
de existência, oferecendo uma picante mis-
tura de violência, sexo e escândalos de todo 
tipo. Por ironia, o maior deles envolveria 
o próprio jornal. A crise detonada pela 
violação de telefones de personalidades já 
preocupava seu dono, o australiano Ruper 
Murdoch. Na última quinta-feira, o tabloi-
de dominical foi para o sacrifício: Murdoch 
fechou a publicação de 168 anos e 2,7 mi-
lhões de exemplares. Com a decisão, lançou 
ao mar o peso que ameaçava novos voos de 
seu império de mídia. 

O que não faltou ao escândalo foram 
maus modos. Para obter furos espetacula-
res, jornalistas do News of the World abu-

saram da prática de invadir a caixa postal 
dos telefones celulares de gente famosa. A 
primeira vítima conhecida foi ninguém 
menos que o príncipe William. Em 2005, 
o tabloide semanal noticiou um ferimento 
no joelho do príncipe, informação tão ex-
clusiva que levantou suspeitas na família 
real. Uma rápida checagem revelava que, 
para ter tido acesso àquela informação, o 
jornal só poderia ter invadido os telefones 
de assessores de William. A investigação 
apontou para o correspondente de assun-
tos reais Clive Goodman, que em 2007 
acabou condenado a quatro meses de pri-
são. Seu cúmplice, o investigador Glenn 
Mulcaire, pegou uma pena ainda maior, 
de seis meses. O então editor-chefe do 
jornal, Andy Coulson, negava conhecer o 
episódio, mas entregou o cargo. A respei-
tada Scotland Yard, a polícia de Londres, 
considerou o assunto encerrado. 

Tudo mudou em 2009, quando o jornal 
The Guardian trouxe uma bomba: a po-
lícia na verdade tinha informações, não 

compartilhadas com o público, de que a 
espionagem atingia milhares de pessoas, 
como o então vice-primeiro-ministro, 
John Prescott, o futuro prefeito de Londres, 
Boris Johnson, a atriz Gwyneth Paltrow e 
o cantor George Michael. O Guardian re-
velou também que a News International, 
empresa do grupo Murdoch que publica o 
News of the World, vinha fazendo acordos 
financeiros com algumas das vítimas para 
evitar que elas processassem o jornal. 

Meses depois de entregar seu cargo no 
comando do tabloide, Coulson estava de 
emprego novo: nada menos que chefe de 
comunicação do Partido Conservador, 
que em 2007 já tinha boas chances de vol-
tar ao poder. As revelações do Guardian 
forçaram Coulson a depor no Parlamento 
sobre o escândalo. Ele novamente negou 
ter conhecimento da violação das caixas 
postais. Em 2010, o conservador David 
Cameron foi eleito primeiro-ministro, o 
que fez de Coulson secretário de comu-
nicação do governo britânico. Mas o caso 

Crimes jornalísticos O escândalo da invasão de celulares começou com uma suspeita da família real e terminou 

2005 I Dezembro 
O Palácio de Buckingham 
suspeita de uma 
interferência no correio 
de voz de assessores 
do principe William e 
aciona a Scotland Yard 

2006 I Agosto 

Depois de confirmar 
que as mensagens de 
voz dos telefones de 
um "vasto número de 
figuras públicas" podiam 
ter sido acessadas, 
a policia prende um 
detetive particular e 
o repórter de família 
real do News of the 
World, Clive Goodman. 
O caso não avança 

2007 I Janeiro 
O editor-chefe do News of the World, 
Andy Coulson, renuncia, dizendo não 
saber de nada. Seis meses depois, 
torna-se chefe de comunicação 
de David Cameron, então 
líder da oposição 

Maio 
A Comissão de Reclamações contra 
a Imprensa (PCC, na sigla em inglês) 
publica um relatório sobre o caso sem 
apontar nenhuma irregularidade 



evoluiu, a pressão aumentou, e em janei-
ro ele foi novamente mandado embora. 
Na última sexta-feira, um dia depois de 
anunciado o fechamento do News of the 
World, Coulson foi preso. 

O total de prováveis vítimas das invasões 
ilegais de telefones já passa de 4 mil, e algu-
mas delas, como a atriz Sienna Miller, fize-
ram acordos de indenização com a News 
International. Em uma sucinta nota oficial, 
Murdoch classificou as ações do jornal que 
decidiu fechar como "deploráveis e inacei-
táveis". E prometeu que a News Internatio-
nal continuará a cooperar com a polícia, 

"sob a liderança de Rebekah Brooks". O 
nome da executiva vinha sendo mantido 
longe do escândalo. Agora está na cabeça 
de cada um dos 200 jornalistas do tabloi-
de que pagarão por irresponsabilidades 
cometidas anos atrás. Apesar de a maior 
parte da espionagem ter sido feita sob os 
olhos de Coulson, o caso mais chocante 
ocorreu na gestão de Rebekah. A atual 
chefe da News International ainda usava o 
nome de solteira, Rebekah Wade, quando 
assumiu o comando do News of the World, 
em 2000. Dois anos depois, os britânicos 
acompanhavam apreensivos as notícias • 

com o fechamento de um dos jornais britânicos de maior circulação 

2009 I Julho 
0 jornal The Guardian afirma 
que a News International gastou 
1 milhão de libras (R$ 2.5 milhões) 
em acordos extrajudiciais 
com vítimas da espionagem 
para evitar processos contra 
o News of the World 

Novembro 
A PCC publica novo 
relatório negando ter sido 
"enganada" pelo tabloide 

2010 I Maio 
Andy Coulson se 
torna secretário de 
comunicação do 
governo britânico com a 
posse de David Cameron 

Dezembro 
Advogados da atriz 
Sienna Miller afirmam 
ter novas evidências 
de violações de 
sua caixa postal 

2011 I Janeiro 
Coulson deixa o governo. 
A Scotland Yard reabre 
a investigação, após 
novas denúncias de 
políticos e celebridades 
cuja caixa postal 
fora violada 

Junho 
Sienna Miller recebe 
uma indenização de 100 
mil libras (R$ 250 mil) 

Julho 
O Guardian revela que 
o News of the World 
invadiu a caixa postal do 
celular de Milly Dowler, 
uma estudante que 
desapareceu em 2002. 
David Cameron critica o 
jornal e diz que o governo 
fará uma investigação 
independente. 
Murdoch anuncia o 
fechamento do jornal 

AINDA JUNTOS 
Rebekah Brooks, executiva da 
News International, ao lado 
de Murdoch. Apesar do escândalo, 
a parceria deverá continuar. 
No detalhe, o News of the World 



do desaparecimento de Milly Dowler, uma 
inglesa de 13 anos sequestrada enquanto 
voltava para casa. Segundo uma nova de-
núncia do Guardian - o jornal adversário 
não desgrudou do escândalo - , enquanto 
dezenas de policiais procuravam por Milly, 
repórteres do News of the World escutavam 
o conteúdo da caixa postal de seu celular. 
Pior: apagaram algumas mensagens, o 
que deu à família a falsa esperança de que 
a garota estivesse viva. Meses depois, em 
outra parte da Inglaterra, duas meninas, 
Holly Wells e Jessica Chapman, ambas de 
10 anos, também desapareceram. Assim 
como Milly, foram assassinadas. E, assim 
como Milly, aparentemente foram alvos 
do jornalismo do tabloide. Seus pais fo-
ram informados pela polícia de que seus 
telefones haviam sido invadidos. 

As revelações, feitas na última semana, 
foram seguidas da admissão pela News 
International de que o jornal subornara 
membros da Scotland Yard por informa-
ções. O novo pacote de denúncias foi de-
cisivo para os anunciantes, que abandona-
ram o News of the World. O futuro do jornal 
estava em xeque, mas muitos esperavam 
que Rebekah Brooks fosse a próxima a cair. 
Murdoch preferiu fechar um dos jornais 
mais lidos em todos os países de língua 
inglesa - e talvez substituí-lo por uma 
edição dominical de seu outro tabloide, 
o The Sun. Muitos se perguntam por quê. 
Rebekah tem livre trânsito no mundo do 
poder britânico e é presença constante em 
festas da realeza. Quando os trabalhistas 
estavam no governo, era próxima de Tony 
Blair e de sua mulher, Cherie. No último 
Natal, encontrou-se por duas vezes com o 
primeiro-ministro, David Cameron, seu 
amigo de adolescência. Até a sexta-feira, 
Rebekah afirmava que não deixaria o co-
mando da News International. 

Aos 80 anos, Murdoch certamente tem 
uma ligação sentimental com o News of 
the World, o primeiro adquirido por ele 
na Grã-Bretanha, em 1969. Mas ele não 
acumulou uma fortuna pessoal de mais de 
US$ 6 bilhões nem montou um império 
de mídia olhando para o passado. Mur-
doch mira o futuro, e no momento seu 
maior objetivo é o mercado de TV digital 
britânico. D o n o de 3 9 % da British Sky 
Broadcasting, maior rede de TV digital 
do país, ele quer desembolsar R$ 20 bi-
lhões para ter os 6 1 % restantes, negócio 
que depende da aprovação do governo. O 
controle da BSkyB é considerado tão es-
tratégico para Murdoch que, para garantir 

O império de Murdoch 
O magnata australiano Rupert 
Murdoch comanda a News 
Corporation, o segundo maior 
conglomerado de mídia do mundo 
em receita, atrás apenas da Disney 

a compra, ele já aceitou abrir mão de seu 
canal de notícias, o Sky News. Murdoch 
não ganha sempre, é verdade. Depois de 
pagar US$ 580 milhões pela rede social 
MySpace, em 2005, sua News Corpora-
tion, que engloba a News International, 
vendeu o site no mês passado por US$ 
35 milhões. Sem dúvida, um dos piores 
negócios da história da internet. Recen-
temente, Murdoch declarou guerra ao 
Google e a sites agregadores de conteúdo 
com sua decisão de cobrar por acesso aos 
seus jornais na internet - entre eles o The 
Times, de Londres, e o americano The Wall 
Street Journal. Nessa batalha não se sabe se 
terá sucesso, mas ficar sem o controle da 
BSkyB é hoje algo impensável para ele. 

O escândalo da invasão de celulares está 
longe do fim. Coulson foi o sexto a ser 
preso desde o início das investigações e 
não deve ser o último. O primeiro-mi-
nistro Cameron afirmou assumir "toda 
a responsabilidade" por tê-lo escolhido 
como secretário de comunicação, e a im-
prensa britânica também pagará um pre-
ço. Cameron anunciou a substituição da 
Press Complaints Comission (Comissão 
de Reclamações contra a Imprensa, a PCC 
na sigla em inglês) por um órgão inde-
pendente para regular os jornais do país. 
Criada em 1990, a P C C é formada por 
representantes dos órgãos de imprensa e 
deveria investigar seus erros de conduta. 
No escândalo dos telefones, entretanto, 
sua conclusão foi semelhante à da polícia: 
tratava-se de um caso isolado, e nenhuma 
medida adicional precisava ser tomada. 
O preço pelo descaso deverá ser o fim da 
autorregulação da imprensa britânica. 

Qualquer remendo, porém, será tar-
de demais para o News of the World. A 
edição deste domingo 10 será a última 
desde o seu longínquo nascimento, em 
1843. Uma existência polêmica, marcada 
por um jornalismo considerado baixo e 
apelativo - mas bem-sucedido. Com seus 
furos e estilo popular, o jornal chegava a 
vender mais de 8 milhões de exemplares 
nos anos 1950. Foi responsável pela cul-
tura do jornalismo sensacionalista que se 
fez tão presente nas sociedades ociden-
tais e hoje concentra suas atenções na 
vida privada de celebridades. Traições 
de jogadores de futebol, políticos e es-
trelas do cinema eram sua especialidade. 
A traição dos princípios básicos de um 
jornalismo decente decretou seu fim. • 

Com Juliano Machado 

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 686,  p. 84-86 , 11 jul. 2011.
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