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O escândalo político-midiático na Assembleia do Paraná: a série “Diários Secretos” 

 

Resumo: A Assembleia do Paraná vive a maior crise política em toda a sua história. No dia 16 de 
março deste ano, o jornal Gazeta do Povo, que pertence ao grupo RPC (Rede Paranaense de 
Comunicação), denunciou o escândalo denominado “Diários Secretos”. A denúncia, que se baseou 
na análise de mais de 700 diários oficiais editados entre 1998 e 31 de março de 2009, revelou a 
existência de 2.178 atos secretos no legislativo paranaense. A gravidade das denúncias envolvendo 
dirigentes da Assembleia resultou na abertura de 20 procedimentos investigatórios no Ministério 
Público Estadual. O fato teve repercussão nacional e resultou no afastamento de alguns dirigentes.  
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) juntamente com a Associação dos Juízes Federais do 
Paraná e partidos políticos como o PPS, PV e PC do B pediram o afastamento do presidente da 
Casa, deputado Nelson Justus (DEM) e do primeiro secretário, deputado Alexandre Curi (PMDB) 
até que as denúncias fossem apuradas. O pedido não logrou êxito e na tentativa de melhorar a 
imagem do legislativo diante do escândalo, a Mesa Executiva adotou algumas medidas para dar 
mais transparência às ações. Com o objetivo de contribuir para entendimento do processo e na 
busca das ações resultantes, o texto propõe análise da visibilidade do tema nas edições do jornal no 
período da denúncia, bem como o impacto causado no processo eleitoral, uma vez que os principais 
envolvidos disputaram reeleição. A proposta visa também abordar o papel da mídia na fiscalização 
e no controle das ações políticas. Com base na Teoria Social do Escândalo de John B. Thompson 
(2000), buscaremos a compreensão deste fenômeno sociopolítico. 
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1. Introdução 

A cobertura da mídia na atuação dos agentes políticos tornou-se referência para o 

entendimento da sociedade sobre os acontecimentos nas esferas políticas. Dessa forma, os veículos 

de comunicação passaram a atuar como intermediadores da relação entre representantes e 

representados. A influência exercida pela mídia na sociedade contemporânea lhe confere 

significativa responsabilidade na apuração dos fatos noticiados, uma vez que os veículos de 

comunicação são fontes únicas de informação para a maioria dos cidadãos. 

Habermas (2008) afirma que aqueles que trabalham com os media têm a autoridade de 

exercer o poder por estarem aptos a selecionar, formatar e distribuir informação ao grande público. 

Estes, portanto, “intervêm tanto na formação de opiniões públicas quanto na distribuição de 

interesses influentes.” (HABERMAS, 2008, p.17) 

Com base nessas premissas, o presente trabalho que tem como objetivo destacar o papel da 

mídia paranaense na revelação do maior escândalo político envolvendo a Assembleia Legislativa do 

Paraná. Trata-se de uma denúncia de corrupção que originou a série de reportagens intitulada 



“Diários Secretos”, produzida pelo jornal de maior tiragem no estado, a Gazeta do Povo, e que 

revelou fatos antes obscuros no legislativo paranaense. 

É importante ressaltar que o exercício do jornalismo investigativo tende a contribuir para o 

aperfeiçoamento da democracia uma vez que coopera para a manutenção da transparência e 

controle das ações com a geração de debates oriundos das matérias publicadas (PÁDUA, 2009). A 

denúncia que desencadeou a série “Diários Secretos” é um exemplo da prática do jornalismo 

investigativo. Trata-se de um escândalo relacionado a um esquema, montado dentro da Assembleia 

do Paraná, com objetivo de desviar dinheiro público através da nomeação de funcionários 

fantasmas. O assunto, além de estar nas primeiras páginas da Gazeta do Povo, ganhou espaço no 

telejornal de maior audiência em nível nacional e despertou o interesse da opinião pública em 

acompanhar o desempenho e as consequências trazidas pelas descobertas. 

Com base na ampla divulgação do caso, que certamente desencadeou diversas vertentes para 

análises, este trabalho pretende verificar como se deu a presença do tema em questão – escândalo na 

Assembleia Legislativa do Paraná – no espaço de maior visibilidade do jornal, as primeiras páginas, 

com base na visualização de dados coletados a partir do método de pesquisa quantitativa de análise 

de conteúdo. Foram estudadas as capas do jornal Gazeta do Povo no período de 16 de março a 10 de 

outubro de 2010, analisando variáveis como: espaço, formato, tema, elemento selecionador, entre 

outros. 

Este paper está dividido em quatro partes: discussão teórica; contextualização do assunto; 

metodologia e análise de dados; considerações finais. No próximo tópico será exposta a discussão 

teórica que leva a reflexão do tema. Em seguida, será apresentada a contextualização do tema, com 

os fatos que marcaram o período analisado. Posteriormente, será apresentada a proposta 

metodológica e a análise dos dados coletados, finalizando com as considerações acerca de tudo que 

foi exposto neste trabalho. 

2. Visibilidade midiática e os agentes políticos 

Na busca pela exposição midiática, os agentes políticos e os profissionais do jornalismo 

estabelecem relações de interesses entre si, pois este último detém os recursos necessários para o 

enquadramento favorável da notícia, objeto de desejo dos primeiros. É importante considerar que o 

retorno dessa exposição nem sempre é positivo, pois, os atores políticos não controlam a 

visibilidade da mídia, o que pode acarretar sérios riscos diante do poder exercido pelos veículos de 

comunicação. Nesse sentido, Maria Helena Weber (2006) argumenta que “com a informação 



jornalística, o controle é mais difuso, porquanto depende do jornalista, da edição e dos interesses da 

empresa” (WEBER, 2006, p. 121). 

A disputa pela inserção na mídia, de acordo com Rousyley Maia (2008) “é um processo que 

envolve uma luta discursiva, um embate entre questões éticas e morais, negociações pragmáticas e 

barganhas” (MAIA, 2008, p. 216). Trata-se ainda de um processo complexo que envolve atores 

“com metas, interesses e mensagens divergentes” (Idem, 2006, p. 26), ou seja, as matérias 

veiculadas na mídia são resultados de conflitos entre fontes que se opõem umas às outras. A autora 

afirma também que a visibilidade midiática tende a resultar no processo de prestação de contas, bem 

como estimular a mobilização cívica.   

Dar publicidade aos atos, para Wilson Gomes (2008), é requisito fundamental para a criação 

de espaço para deliberação nas esferas políticas, pois, “somente quando os atos, as intenções ou os 

planos podem ser conhecidos, tem-se a possibilidade de gerar um processo dialógico de troca de 

razões com o objetivo de solucionar situações problemáticas.” (GOMES, 2008, p. 168). Por outro 

lado, quando se trata de questões cujas intenções se relacionem a atos de corrupção, o interesse dos 

envolvidos, neste tipo de ação, é mantê-las em segredo porque de outra forma para o autor a 

publicidade “produz um padrão para julgar os acordos.” (Idem, p. 171).  

É importante destacarmos que a participação efetiva da sociedade é imprescindível para a 

atuação responsiva dos agentes nas esferas políticas. Nesse sentido, pode-se afirmar que a mídia 

atua como guardiã dos interesses populares.  Maia (2008) defende que a formulação e a expressão 

de preferências pela sociedade civil podem subsidiar a produção de decisões políticas, mas, para 

isso, é necessário que se criem oportunidades concretas para o engajamento na investigação e na 

discussão das questões em pauta. A conversação e a discussão entre os cidadãos e grupos 

organizados na sociedade podem ser consideradas fundamentais para a sustentação do debate 

público.  

A autora ainda destaca a importância “conferida à liberdade de imprensa, à qualidade e à 

regularidade da informação ou, ainda, à preservação da diversidade de perspectivas políticas e 

culturais no ambiente midiático, para o esclarecimento dos cidadãos e a formação refletida da 

opinião” (MAIA, 2008, p. 200). Dessa forma, destina-se também aos veículos da mídia o papel de 

auxiliar na reflexão dos receptores acerca dos assuntos que envolvem a coisa pública, pois, possuem 

a prerrogativa de produzir uma “constante reconceitualização” que pode interferir nas decisões 

sobre questões políticas de acordo com interesses e valores básicos. Ainda em relação ao poder da 

mídia, Vera Chaia (2004) contribui para o debate ao afirmar que “a vida privada das lideranças 



políticas ficou escancarada, o que significa afirmar que não existem segredos particulares e nem 

“Segredos de Estado”” (CHAIA, 2004, p. 94).  

De tal sorte é possível elevarmos a mídia como a principal via de acesso aos acontecimentos 

nas esferas políticas, pois, é através dos veículos de comunicação que a sociedade se informa e se 

articula para tomar decisões. Assim, temos na mídia “a principal instância para líderes políticos 

divulgarem informações sobre suas atividades, buscarem adesão em campanhas eleitorais ou 

conquistarem suporte público no jogo político mais geral.” (MAIA, 2006, p. 15). Nesse sentido a 

autora defende o ponto de vista em que a esfera política atua como um subsistema dependente da 

mídia, visto que os jornalistas detêm os recursos necessários para “manejar” as regras de 

apresentação.  

Portanto, o fato para tornar-se noticiável passa por uma série de caminhos, definidos a partir 

da escolha dos jornalistas, que também sofre influências do meio em que atua. Para Mauro Wolf 

(2001), a noticiabilidade corresponde a um conjunto de critérios, operações e instrumentos com os 

quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher o que deve ou não ser notícia.  Já para 

Jorge P. Sousa (2005), a noticiabilidade, a seleção e hierarquização dos fatos passam por critérios 

diversos como influências pessoais do jornalista, ideologias, influências da própria política editorial 

e social da empresa.  

A produção midiática, ao tratar da política e seus agentes, pode ainda gerar pressões nesse 

campo, “seja impondo limites e constrangimentos, seja proporcionando oportunidades e vantagens 

para a aquisição de capital político e influência.” (MAIA, 2006, p. 26).  

No que diz respeito ao papel da mídia como fonte de informação e formação, faz-se 

necessário abordarmos também uma controvérsia em torno dessa questão. Conforme contextualiza a 

autora os agentes da mídia tem o poder de despolitizar  e produzir visões superficiais, dessa forma 

destina-se ao receptor perceber a relevância do tema abordado de tal forma que o permita questionar 

os fatores determinantes à presença dos agentes políticos na cena midiática. 

3. Escândalo político e jornalismo investigativo 

Conforme define John B. Thompson (2000), o termo escândalo é empregado hoje para 

descrever uma forma geral de transgressão moral; numa definição prática segundo o autor, pode-se 

dizer que escândalo “se refere a ações ou acontecimentos que implicam certos tipos de 

transgressões que se tornam conhecidos de outros e que são suficientemente sérios para provocar 

uma resposta pública.” (THOMPSON, 2000, p. 40). Chaia (2004), por sua vez, enfatiza que a 



emergência de um escândalo depende “do grau de conhecimento público sobre as ações e 

acontecimentos e a transformação deste conhecimento em making public e making visible, através 

dos quais as ações se tornam conhecidas dos outros.” (CHAIA, 2004, p. 95). É nesse contexto que 

visualizamos a importância dos veículos de comunicação na divulgação dos escândalos.  

Para Thompson (2000), o surgimento de um escândalo se dá somente “se o véu do sigilo for 

levantado e as atividades de corrupção tornarem-se conhecidas aos outros, ou se tornarem o foco de 

uma investigação pública.” (THOMPSON, 2000, p. 57). Uma das principais consequências da 

ocorrência de um escândalo está diretamente ligada à reputação dos envolvidos, que segundo o 

autor, trata-se de uma característica que possui um poder simbólico, componente valoroso para os 

aspirantes e detentores de cargos políticos. 

Os meios de comunicação desempenham papel crucial no que diz respeito à divulgação de 

escândalos, pois, detém o poder de torná-lo público e através da visibilidade midiática possibilita a 

desaprovação de transgressões pelos não participantes. Essa desaprovação só se consolida, de 

acordo com Thompson (2000), com a expressão dos não participantes e, para tanto, é preciso que os 

mesmos sejam ouvidos pelos outros. Uma vez divulgado, o escândalo pode se propagar 

rapidamente e tornar inviável seu controle, já que os veículos de comunicação podem fazer com que 

a informação circule de forma que transcenda o tempo e o espaço de sua ocorrência.  

Na sociedade moderna a interação face a face foi substituída, em grande escala, pela 

comunicação midiática. A evolução tecnológica, que ocorre constantemente, possibilita que a 

informação ultrapasse as fronteiras do tempo e do espaço, assim, conteúdos são transmitidos a 

milhões de pessoas que não ocupam o mesmo local. Com os veículos eletrônicos surge um tipo de 

publicidade que o autor chama de simultaneidade desespacializada, ou seja, “pessoas distantes 

podiam ser visíveis virtualmente ao mesmo tempo, ser ouvidas no mesmo momento em que 

falavam, ou ser vistas no mesmo momento em que agiam, mesmo que elas não partilhassem do 

mesmo local espacial dos indivíduos que as vissem.” (Idem, p. 68). 

Ainda com relação ao papel da imprensa, Lívia B. Pádua (2009) relaciona esta como uma 

espécie de guardiã das ações governamentais para com a sociedade e nesse contexto discorre sobre 

a responsabilidade da mesma “de atuar como um cão de guarda a vigiar o governo com o intuito de 

proteger a sociedade contra a atuação dos poderes invisíveis, prática que, eventualmente, pode 

desencadear a ocorrência de escândalos políticos.” (PÁDUA, 2009, p. 39). 

É válido esclarecer que as palavras escândalo e corrupção, comumente associadas, possuem 

distinção entre si. Originalmente a palavra corrupção apareceu pela primeira vez no século XIV e 



remetia à desintegração, decomposição e deterioração de um corpo ou substância (Thompson, 

2000); este processo incluía também a deterioração ou decadência moral. Ainda de acordo com o 

autor, já no século XV, a palavra adquiriu o sentido da perversão ou a falta de integridade no 

desempenho das funções públicas. Atualmente a corrupção envolve dois elementos-chave: a 

violação de regras nas funções públicas para fins particulares e a perversão de padrões de 

integridades associados a uma função pública. A corrupção pode originar um escândalo, que por sua 

vez, pode ser desencadeado por outros fatores. Portanto, nem todo escândalo advém da corrupção. 

Outro fator que contribuiu para a emergência dos escândalos políticos, de acordo com 

Thompson, reside na mudança da cultura jornalística, principalmente com relação ao jornalismo 

investigativo, que, tradicionalmente, iniciou no final do século XIX e recebeu impulso, devido a 

tumultuados acontecimentos políticos da década de 1960, nos Estados Unidos.  

Leonel A. Aguiar (2006) define o jornalismo investigativo como “uma forma de reportagem 

extensa que exige longo tempo de trabalho na apuração das informações por parte dos repórteres.” 

(AGUIAR, 2006, p. 74). Um exemplo clássico citado por autores que discorrem sobre o tema é o 

caso Watergate, ocorrido nos Estados Unidos, na década de 1970, e que se tornou modelo de 

jornalismo investigativo para os profissionais da área. Tanto em temas políticos como em outras 

editorias de um jornal, o foco deste tipo de jornalismo é apurar e divulgar informações sobre 

transgressões que afetem o interesse público e prejudiquem a sociedade. A partir da explanação de 

alguns teóricos, Aguiar (2006) conclui que a atividade do jornalismo deve permanecer 

comprometida com o interesse público e, do ponto de vista ético, os profissionais estão assegurados 

em evidenciar casos de corrupção e injustiças sociais. 

O trabalho de repórteres do jornalismo investigativo vai além das informações obtidas pelas 

fontes que chegam até as redações. Como afirma o autor, “é indispensável uma sólida pesquisa por 

parte do repórter, que vai buscar a informação de fontes primárias e não se contenta com as versões 

das fontes secundárias.” (Idem, p. 75). Segundo Chaia (2004), a preocupação deste tipo de 

jornalismo é “comunicar aos leitores os aspectos da vida pública que políticos e funcionários 

públicos gostariam de manter em segredo.” (CHAIA, 2004, p. 19). A autora reforça ainda que no 

Brasil o jornalismo investigativo só ressurge com toda a força no fim do regime militar, mas já se 

fazia presente na década de 70.  

3.1.  A denúncia: caso paranaense 



Esta parte do trabalho traz um apanhado geral de como o escândalo na Assembleia 

Legislativa do Paraná veio à tona, por meio da série de reportagens do jornal Gazeta do Povo, 

intitulada “Diários Secretos”. 

O dia 16 de março de 2010 pode ser considerado como um divisor de águas para a 

Assembléia do Paraná. O jornal Gazeta do Povo, impresso de maior circulação no Estado, surge 

com uma manchete que certamente abalou as estruturas do legislativo: “Assembleia encobre metade 

de seus atos em diários suspeitos”. 

 
                                                                                      Figura 1: O escândalo 

 
                                                                                     Fonte: Gazeta do Povo  

 

A reportagem produzida pelo jornal, em conjunto com a RPC TV, afiliada da Rede Globo no 

estado, descobriu um tratamento obscuro aos diários oficiais da Casa – documentos essenciais para 

dar mais transparência aos atos dos parlamentares paranaenses. Os jornalistas Kátia Brembatti, 

Karlos Kohlbach e James Alberti tiveram acesso a mais de 700 diários editados entre 1998 e 2009 e 

por dois anos cruzaram o conteúdo das publicações. Durante a pesquisa eles descobriram a edição 

de diários avulsos da Assembleia, documentos expedidos sem numeração ou ordem cronológica, o 

que dificultava a fiscalização e a promoção da transparência. Do total analisado, 57% dos diários 

foram expedidos dessa forma, o que, de acordo com a reportagem, tornava no mínimo duvidosa a 

administração de um orçamento anual no valor de R$ 319 milhões. 

Nos documentos analisados pelos profissionais o item encontrado com maior frequência foi 

a movimentação de contratações e demissões de servidores da Casa. Desde 2006, mais de três mil 

movimentações foram encontradas, sendo mil delas em diários avulsos. De acordo com a matéria, 

pelo menos uma em cada três movimentações de pessoal era publicada em edição não numerada. A 



maioria das contratações e demissões foi publicada nos diários avulsos, em média 65 por edição, 

enquanto que nos diários numerados esse número cai para dez. 

A revelação da série “Diários Secretos” despertou o que Thompson (2000) denomina como 

uma das características para que um fato se transforme em escândalo político midiático: o interesse 

da opinião pública em acompanhar os desdobramentos do caso. De acordo com a teoria do autor, 

podemos classificar o ocorrido como escândalo político a partir do momento em que o mesmo está 

diretamente ligado a agentes políticos e, de acordo com a denúncia, houve a transgressão de regras 

com desaprovação da sociedade. 

A primeira denúncia revelou a existência de duas mulheres que fizeram parte da folha de 

pagamento da Assembleia (informação contida numa relação de funcionários divulgada em 2009), 

mas que nunca frequentaram a Casa e muito menos receberam os salários. Os pagamentos efetuados 

nas contas abertas em nome das duas mulheres somam R$ 1,6 milhão, entre 2004 e 2009. Segundo 

a reportagem, ambas sobreviviam com o programa “Bolsa Família” e com a ajuda da igreja que 

freqüentavam; os salários depositados variavam entre R$ 12 mil e R$ 35 mil mensais. A reportagem 

ainda afirmava que o esquema de desvio de recursos com a contratação de laranjas só era possível 

devido à desordem dos diários oficiais, que eram arquivados em caixas de papelão e não eram 

informatizados.  

3.2. As principais descobertas e os personagens envolvidos 

Com base nas informações contidas em um banco de dados do jornal Gazeta do Povo, 

disponibilizado ao público em seu site, e link especial para a página “Diários Secretos”, serão 

descritos abaixo os principais acontecimentos posteriores à primeira denúncia e que resultou em 

prisões e apreensão de documentos. 

Após a revelação do esquema de nomeações e demissões de funcionários laranja, publicadas 

nos diários avulsos da Assembleia, o jornal continuou investigando o legislativo e novas fraudes 

foram descobertas. Abib Miguel, então diretor-geral da Assembleia, montou uma rede de 

apadrinhados como funcionários da Casa sendo que vários deles não trabalhavam no local. No dia 

18 de março, “Bibinho”, como era conhecido, pediu afastamento do cargo, por conta das denúncias. 

A reportagem do dia 21 revelou a publicação de 2.178 atos secretos e a contratação de 1.846 

servidores entre janeiro de 2006 e março de 2009, sendo que em um único dia, em 2007, foram 

contratadas 81 pessoas. No dia seguinte, o diretor administrativo José Ari Nassiff também pediu 

afastamento do cargo.  



O ex-diretor geral da Casa compareceu para depor no Ministério Público, mas permaneceu 

calado diante dos promotores. Ainda no mês de março estudantes protestaram na frente da 

Assembleia e a Polícia Federal abriu inquérito para apurar a suspeita de crime fiscal no legislativo. 

Em 31 de março, o diretor de pessoal da Assembleia, Cláudio Marques da Silva, também se 

afastou da função e na sequência a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e bloqueou os 

bens dos diretores suspeitos de envolvimento no esquema. Em seguida, o presidente da mesa 

diretora da Assembleia, deputado Nelson Justus (DEM), teve o nome vinculado ao escândalo diante 

da denúncia de também formar uma rede de apadrinhados políticos na Assembleia. Outra 

descoberta foi uma sociedade do deputado com a filha de Abib Miguel em uma rádio de Guaratuba 

(PR), base eleitoral do parlamentar. A emissora não constava na declaração de Justus à Justiça 

Eleitoral. 

A Gazeta do Povo publicou, em sua edição de 09 de abril, um editorial pedindo o 

afastamento da mesa diretora para que houvesse isenção na apuração dos fatos. Entidades e partidos 

políticos endossaram o pedido, mas os deputados envolvidos resistiram e os componentes da mesa 

continuaram no comando da Casa. O Ministério Público abriu inquérito para investigar o deputado 

Nelson Justus. 

A Assembleia do Paraná reconheceu o erro diante das evidências e bloqueou o pagamento 

de 1,9 mil servidores. Indignados diante da lentidão na adoção de medidas pelos parlamentares, 600 

estudantes e sindicalistas invadiram o legislativo e pediram o afastamento da mesa diretora. 

No dia 20 de abril, 237 funcionários comissionados foram exonerados do Poder Legislativo 

do Paraná, sendo que destes, 22 constavam na denúncia dos “Diários Secretos”. Na mesma semana 

o Ministério Público pediu o bloqueio de R$ 23 milhões em bens dos diretores afastados. 

Em 24 de abril, uma operação, denominada “Ectoplasma I”, comandada pelo Gaeco - grupo 

de atuação especial criado pela Procuradoria Geral de Justiça em 1995, que atua no combate a 

organizações criminosas e se caracteriza pela atuação direta dos promotores na prática de atos de 

investigação, diretamente ou em conjunto com organismos policiais e outros organismos – atuou 

com a prisão do então diretor geral mais nove pessoas. Outra operação foi realizada no dia 08 de 

maio com a apreensão de documentos na Assembleia e a prisão de mais nove pessoas. 

Amparados por liminar expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Bibinho e outros 

envolvidos foram soltos em 11 de junho. Já em 29 de agosto, de acordo com Douglas Bastos 

Pequeno, ex-contador de Bibinho, era o ex-diretor-geral da Assembleia que mantinha cartões e 

senhas das contas bancárias de diversos funcionários fantasmas da Assembleia, com os quais 



desviava dinheiro público. Pequeno relatou ainda que mesmo depois que o escândalo veio à tona, 

Bibinho continuou sacando dinheiro das contas de fantasmas. 

No dia 1º de setembro, o Partido Verde (PV) pediu a cassação dos mandatos do deputado 

Nelson Justus, presidente da Casa, e do primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi. Ambos 

foram notificados a apresentarem defesa em relação ao processo. Em 12 de setembro, uma 

reportagem, publicada na Gazeta do Povo e veiculada no telejornal da RPC TV, denunciou que R$ 

2 milhões foram destinados para duas funcionárias fantasmas que moravam em Santa Catarina e 

que foram contratadas para trabalhar no gabinete da presidência e da 1ª secretaria. 

A Comissão de Ética da Casa instalou uma sindicância interna para apurar os pedidos de 

cassação e a decisão pelo arquivamento dos pedidos foi unânime entre os cinco membros que 

faziam parte da comissão, com o argumento de que a responsabilidade das nomeações era delegada 

ao ex-diretor Abib Miguel e que os parlamentares acusados “erraram por omissão” e, sendo assim, 

Justus e Curi eram tão responsáveis pelas irregularidades quanto os demais parlamentares. 

A indignação da sociedade civil e organizada diante do escândalo resultou na criação do 

movimento “O Paraná que queremos” liderado pela OAB/PR. Atualmente já aderiram ao 

movimento quase 100 mil pessoas, além de entidades e empresas em todo o estado. Em resposta às 

denuncias o movimento elaborou um projeto de Lei da Transparência que foi aprovado pela 

Assembleia e sancionado pelo então governador Orlando Pessutti. A nova Lei obriga todos os 

órgãos públicos, empresas públicas, autarquias e fundações a divulgar as despesas por meio do 

Diário Oficial do Estado. De acordo o Ministério Público o valor desviado pelo esquema montado 

dentro da Assembleia do Paraná pode chegar a R$ 100 milhões. 

3.3. Justus, Curi e a (re)eleição 

Com as denúncias envolvendo o Legislativo paranaense era de se esperar que os resultados 

eleitorais de 2010 se encontrassem incertos, ao menos para os dois parlamentares, que tiveram os 

nomes diretamente ligados aos escândalos, os deputados Nelson Justus (DEM), então presidente do 

Poder Legislativo e Alexandre Curi (PMDB), primeiro secretário naquele momento. Pois bem, os 

resultados das eleições de outubro de 2010 demonstraram ao contrário, pois ambos se reelegeram e 

conquistaram um mandato por mais quatro anos.  

Diante deste fato, faz-se pertinente considerar a definição do poder simbólico, que de acordo 

com Thompson (2000), é um item vital no campo político, pois, “todo o que quiser conseguir poder 

político e exercê-lo de um modo durável e efetivo deve usar poder simbólico para garantir o apoio 



dos outros, tanto dentro do subcampo político como dentro do campo político mais amplo.” 

(THOMPSON, 2000, p. 136). Nessa perspectiva, é possível afirmar que os parlamentares citados 

acumularam prestigio junto ao Poder Legislativo paranaense, bem como no campo mais amplo, 

nesse caso, diante da parcela da sociedade que os delegou através do voto a possibilidade do 

exercício de mais um mandato.  

Mesmo com a reputação prejudicada através das denúncias dos “Diários Secretos”, Nelson 

Justus e Alexandre Curi, que comandavam a direção da Assembleia do Paraná, adotaram estratégias 

que os permitiram a permanência no poder. Conforme afirma Thompson (2000), “as reputações – 

tão importantes no campo político – podem ser atingidas, ou mesmo destruídas. Aliados da primeira 

hora dentro do subcampo político podem começar a se afastar, temerosos de serem atingidos devido 

ao fato de estarem ligados a eles.” (Idem, p. 140).  

Mas, contrariando o que o autor diz, os dirigentes envolvidos tanto obtiveram apoio da 

maioria dos deputados da Casa, que foram contra o afastamento dos envolvidos, como ainda foram 

reeleitos pelo voto direto dos paranaenses, conforme tabela comparativa abaixo. 

         

Tabela 1 - Comparação de votos para deputados estaduais em 2006 e 2010 
 DEPUTADO PARTIDO VOTAÇÃO 2006  DEPUTADO PARTIDO VOTAÇÃO 2010 
1 ADEMAR TRAIANO PSDB 34.666 1 ADELINO RIBEIRO PSL 30.244 

2 ALEXANDRE CURI PMDB 131.988 2 ADEMAR TRAIANO PSDB 37.991 

3 ANTONIO ANNIBELLI PMDB 65.624 3 ADEMIR BIER PMDB 51.147 

4 ANTONIO BELINATI PP 81.157 4 ALEXANDRE CURI PMDB 134.233 
5 ARTAGÃO JUNIOR PMDB 74.783 5 ANDRÉ BUENO PDT 55.763 

6 AUGUSTINHO ZUCCHI PDT 67.760 6 ANIBELLI NETO PMDB 60.606 

7 BETE PAVIN PMDB 38.266 7 ARTAGÃO JUNIOR PMDB 74.063 

8 CAÍTO QUINTANA PMDB 85.352 8 AUGUSTINHO ZUCCHI PDT 70.217 

9 CARLOS SIMÕES PTB 32.138 9 CAÍTO QUINTANA PMDB 44.574 

10 CHICO NOROESTE PR 49.413 10 CANTORA MARA LIMA PSDB 56.516 

11 CIDA BORGHETTI PP 66.492 11 CÉSAR SILVESTRI FILHO PPS 52.589 

12 CLEITON KIELSE PMDB 61.874 12 CLEITON KIELSE  PMDB  57.084 

13 DOBRANDINO DA SILVA PMDB 45.623 13 DOUGLAS FABRÍCIO PPS 37.291 

14 DOUGLAS FABRÍCIO PPS 29.553 14 DR. BATISTA PMN 41.891 

15 DR. BATISTA PMN 26.714 15 DURVAL AMARAL DEM 62.275 

16 DUÍLIO GENARI PP 36.999 16 ELIO LINO RUSCH DEM 44.597 

17 DURVAL AMARAL DEM 46.476 17 ENIO VERRI PT 87.080 

18 EDGAR BUENO PDT 49.971 18 EVANDRO JUNIOR PSDB 41.083 

19 EDSON STRAPASSON PMDB 38.645 19 FABIO CAMARGO PTB 37.786 

20 EDUARDO CHEIDA PMDB 39.298 20 FERNANDO SCANAVACA PDT 48.369 

21 ELIO RUSCH DEM 46.613 21 FRANCISCO BUHRER PSDB 40.004 

22 ELTON WELTER PT 27.549 22 GILBERTO RIBEIRO PSB 103.740 



23 ENIO VERRI PT 36.800 23 GILSON DE SOUZA PSC 34.713 

24 FABIO CAMARGO PTB 37.973 24 HERMAS BRANDÃO JUNIOR PSB 46.702 

25 FELIPE LUCAS PPS 31.636 25 JONAS GUIMARÃES PMDB 47.089 

26 FERNANDO CARLI FILHO PSB 46.686 26 LUCIANA RAFAGNIN PT 54.277 

27 FRANCISCO BUHRER PSDB 53.524 27 LUIZ ACCORSI PSDB 61.820 

28 GERALDO CARTÁRIO PMDB 61.758 28 LUIZ EDUARDO CHEIDA PMDB 48.247 

29 JOCELITO CANTO PTB 65.284 29 LUIZ ROMANNELLI PMDB 68.037 

30 LUCIANA RAFAGNIN PT 37.966 30 MARCELO RANGEL PPS 67.309 

31 LUIZ ACCORSI PSDB 71.920 31 MARLA TURECK PSC 29.442 

32 LUIZ CARLOS MARTINS PDT 54.520 32 MAURO MORAES PSDB 42.062 

33 LUIZ CLAUDIO ROMANELLI PMDB 82.666 33 NELSON JUSTUS DEM 43.035 
34 LUIZ FERNANDES LITRO PSDB 41.864 34 NELSON GARCIA PSDB 57.874 

35 LUIZ NISHIMORI PSDB 45.247 35 NELSON LUERSEN PDT 43.510 

36 MOHAMED MAMEDE PMDB 46.691 36 NEREU MOURA PMDB 83.034 

37 MARCELO RANGEL PPS 51.868 37 NEY LEPREVOST  PP 79.760 

38 MAURO MORAES PMDB 48.513 38 OSMAR BERTOLDI DEM 39.643 

39 NELSON GARCIA PSDB 53.932 39 PARANHOS PSC 27.263 

40 NELSON JUSTUS DEM 44.430 40 PASTOR EDSON PRACZYK PRB 50.074 

41 NEREU MOURA PMDB 88.891 41 PEDRO LUPION DEM 37.304 

42 NEY LEPREVOST PP 53.471 42 PÉRICLES DE MELLO PT 48.806 

43 OSMAR BERTOLDI DEM 27.385 43 PLAUTO MIRÓ GUIMARÃES DEM 45.481 

44 PASTOR EDSON PRACZYK PRB 35.725 44 PROFESSOR LEMOS PT 48.081 

45 PEDRO IVO PT 24.472 45 RASCA RODRIGUES PV 18.899 

46 PÉRICLES DE MELLO PT 29.012 46 RENI PEREIRA PSB 54.799 

47 PLAUTO MIRÓ DEM 42.456 47 ROBERTO ACIOLLI PV 45.708 

48 RENI PEREIRA PSB 49.760 48 ROSE LITRO PSDB 45.331 

49 ROSANE FERREIRA PV 18.844 49 STEPHANES JUNIOR PMDB 43.417 

50 STEPHANES JUNIOR PMDB 37.955 50 TADEU VENERI PT 48.862 

51 TADEU VENERI PT 28.204 51 TERUO KATO PMDB 50.271 

52 TERUO KATO PMDB 39.176 52 TONINHO WANDSCHEER PT 53.457 

53 VALDIR ROSSONI PSDB 71.992 53 VALDIR ROSSONI PSDB 64.179 

54 WALDYR PUGLIESI PMDB 66.513 54 WALDYR PUGLIESI PMDB 52.524 

Fonte: TRE-PR 

 

É possível perceber, conforme resultados expostos na tabela 1, que o deputado Alexandre 

Curi conquistou mais votos na eleição de 2010, em relação à eleição anterior (2006), ou seja, 2.245 

votos, passando de segundo para quarto colocado, e continuou como um dos mais votados.  Já o 

deputado Nelson Justus passou de 40.º para 33.º, mas perdeu 1.395 votos.   

 

Tabela 2 – Comparação de votos para Justus e Curi 

Deputado Votos em 2006 Votos em 2010 Diferença de votos 



Alexandre Curi 131.988 134.233      2.245 

Nelson Justus 44.430 43.035 (-) 1.395 

Total  176.418 177.268  

Fonte: Autoras 

 

           Os dois deputados juntos conseguiram 177.268 votos. A partir desta afirmativa, muitas 

perguntas caberiam a esta discussão: Por que ambos, mesmo expostos à mídia por envolvimento no 

escândalo político da Assembleia ainda obtiveram êxito nas últimas eleições? Quais seriam as 

hipóteses para esta vitória diante da opinião pública? Estas seriam algumas indagações que levariam 

a uma nova pesquisa. 

3.  Assembleia Legislativa em: os “Diários Secretos” 

Esta parte vem ilustrar o trabalho de análise da cobertura da mídia sobre determinados 

temas, neste caso, o escândalo recente da Assembleia Legislativa do Paraná, retratado por uma série 

de reportagens produzidas pelo jornal Gazeta do Povo, intitulada “Diários Secretos”.  

O que se pretende nesta parte do trabalho, por meio do tratamento de algumas variáveis, é 

avaliar o espaço que o assunto ocupa nas primeiras páginas de um dos maiores veículos impressos 

do Paraná. É importante ressaltar que se trata de um estudo preliminar e que permitiu, no decorrer 

do processo de contextualização e coleta de dados, a visualização de futuras possibilidades de 

pesquisa sobre o assunto.  

Esta pesquisa quantitativa serve de complemento ao contexto abordado nas primeiras partes 

deste paper. O recorte temporal escolhido para a coleta refere-se ao período de 16 de março de 

2010, início da veiculação da série “Diários Secretos”, pelo jornal Gazeta do Povo, até 10 de 

outubro de 2010, período pós-eleições, em que a nova bancada do Legislativo paranaense foi 

definida.  

Por meio desta análise, foi possível verificar como ocorreu a seleção de notícias nesse 

período, qual o espaço ocupado pelos assuntos referentes ao escândalo nas primeiras páginas e se 

houve alguma peculiaridade no tratamento do veículo dentro do período analisado. As palavras-

chave para a coleta dos textos foram classificadas em: “Diários Secretos”, por ser o nome da série 

criada pelo jornal em questão; “Assembleia Legislativa”, alvo dos escândalos; “Nelson Justus” ou 

“Justus”, por ser o presidente da mesa diretora, com envolvimento no escândalo; e “Alexandre 



Curi” ou “Curi”, por também estar envolvido no acontecimento e ser primeiro-secretário do 

Legislativo paranaense.  

Para a coleta dos dados da primeira página utilizamos um livro de códigos, adaptado para 

este trabalho, que segue metodologias de análise de conteúdo já utilizadas no Brasil. Já para a 

classificação desses dados foram utilizadas as variáveis: data da publicação; número de entradas; 

formato; posição na página; tamanho; abrangência; elemento selecionador; presença de palavra-

chave na entrada; e, por fim, valência (levando em conta seu valor positivo e negativo). 

A escolha pela análise das primeiras páginas foi feita pelo fato de que a capa, em um grande 

jornal, possui mais visibilidade, mesmo que passe pelos mesmos padrões de tratamento que o 

restante do jornal. A capa chama a atenção do leitor, é a vitrine do que de mais importante o jornal 

tem a tratar em determinada edição. 

Na sequência, serão apresentados os dados coletados e que ilustram como se deu a presença 

do tema “escândalo na Assembleia Legislativa do Paraná” nas capas da Gazeta do Povo, do período 

de 16 de março a 10 de outubro de 2010. Ao todo foram pesquisadas 209 edições e coletadas 136 

entradas. A tabela a seguir mostra um panorama geral do número de entradas, categorizadas pelo 

tipo em: manchete, chamada e outros. Pode-se observar que o percentual de manchetes, 33,1% das 

entradas, é bastante considerável.   

 

 

 

 

Tabela 3 – Tipo de entrada 

Tipo Frequência Percentual  

Manchete 45 33,1% 

Chamada 68 50,0% 

Outros 23 16,9% 

Total 136 100,0% 

Fonte: Autoras 

 



Dentro do total de 209 edições, verifica-se que 45 são manchetes. Número bem 

significativo, ainda mais pelo fato de se tratar de um único tema. Isto quer dizer que o tema teve 

visibilidade no período analisado, pois a manchete é o elemento de maior visibilidade em uma 

primeira página de jornal.  

A tabela 4 mostra a frequência de aparições de manchetes por período determinado. 

Observa-se que de 16 de março a 30 de junho de 2010, 109 entradas foram verificadas neste 

período, destas 39 eram manchetes. O que daria, em média, uma manchete a cada duas edições. No 

segundo período, de 01 de julho a 10 de outubro de 2010, visivelmente ocorre uma diminuição das 

entradas, apenas 27 entradas em todo o período, dentre estas seis manchetes.  

 

Tabela 4 - Manchetes por período 

Período Frequência Percentual  

(mar a jun) manchete 39 35,8% 

chamada 51 46,8% 

outros 19 17,4% 

Total 109 100,0% 

(jul a out) manchete 6 22,2% 

chamada 17 63,0% 

outros 4 14,8% 

Total 27 100,0% 

Fonte: Autoras 

 

Esta grande variação entre os períodos é um fato a ser observado, visto que houve uma 

quebra na sequência da veiculação deste tema. Vale ressaltar que o mês de julho é o período de 

recesso da Assembleia e que a partir de agosto iniciou o período de campanhas eleitorais. Pontos 

que podem gerar algumas hipóteses e que devem ser avaliados posteriormente. O gráfico 1 vem 

ilustrar perfeitamente a diferença entre os períodos, como citado acima, e ainda mostra a frequência 

das manchetes. 

Gráfico 1 – Número de manchetes em dois períodos 



 

                          Fonte: Autoras 

 

 Observa-se na tabela 5, que das chamadas - elemento que possui maior ocorrência nas capas 

da Gazeta do Povo - 34,6% está disposto na segunda dobra da página, além de outros formatos. 

Vale à pena lembrar que é natural o número de chamadas ser maior na segunda dobra, pelo fato de 

que neste campo da página os espaços de publicação são menores. Por isso, espera-se que os 

percentuais de chamadas e outros, na segunda dobra, sejam maiores em relação a primeira dobra. 

 

Tabela 5 - Posição vertical e formato agrupado 

   Formato agrupado 

Total  Posição vertical  Manchete Chamada Outros 

 Primeira dobra  45 21 9 75 

 33,1% 15,4% 6,6% 55,1% 

Segunda dobra  0 47 14 61 

 ,0% 34,6% 10,3% 44,9% 

                                        

Total 

 45 68 23 136 

 33,1% 50,0% 16,9% 100,0% 

  Fonte: Autoras 

 

Na próxima tabela é possível observar os tipos de entradas, classificados por caráter 

informativo ou opinativo. Verifica-se que das 136 entradas coletadas, nas edições selecionadas, 

aproximadamente 81% tratava de entradas referentes a textos informativos e somente 19% referia-

se a textos opinativos, como editoriais e cartas de leitores.  

 
Tabela 6 - Tipos de entradas 



 Frequência Percentual 

Entrada de texto 

informativo 

110 80,9% 

Entrada de texto 

opinativo 

26 19,1% 

Total 136 100,0% 

     Fonte: Autoras 

 

Outras variáveis encontradas nos textos coletados foram os elementos selecionadores. Sendo 

que destes, foram observados somente os que obtiveram ocorrência: poder de elite, magnitude, 

relevância, sequência e agenda da comunicação. Vale ressaltar que existem 10 tipos de elementos 

selecionadores presentes no livro de códigos utilizado para esta pesquisa e que estas variáveis 

representam os elementos escolhidos pelos jornalistas, por meio de critérios de noticiabilidade, para 

compor uma primeira página. Estes elementos foram adaptados dos primeiros estudos de Galtung e 

Ruge, que elaboraram 12 critérios que auxiliavam os jornalistas na escolha do que iria ou não virar 

notícia. 

 

Tabela 7 – Elementos selecionadores 

Elementos selecionadores N Percentual (%) 

Poder de elite 20 3,9 

Magnitude 122 23,5 

Relevância 129 24,9 

Sequência 119 22,9 

Agenda da Comunicação 129 24,8 

Total 519 100,00 

Fonte: Autoras 

 

O que se pode perceber é uma concentração dos elementos ‘magnitude’ e ‘relevância’, 

23,5% e 24,9%, respectivamente, devido à importância que o tema tem perante a opinião pública, 

pois sinalizam notícias significativas e relevantes ao público de determinado veículo. Houve 

também uma concentração em ‘sequência’ e ‘agenda da comunicação’, variáveis que representam, 

respectivamente, as notícias que denotam uma continuidade do que é relatado pelo jornal e de 

notícias que surgem de um conjunto de interesses da própria organização.  



Para este trabalho, foram classificadas quatro palavras-chave, transformadas em variáveis 

como presença e valência, e que ajudam a complementar a análise geral das capas do jornal no 

período escolhido.  A próxima tabela mostra a presença da palavra-chave ‘Nelson Justus’ no total 

das entradas. Das 136 entradas coletadas, 44,1% faz referência à palavra-chave indicada, um 

número bem significante dentro do total.   
 

Tabela 8 - Presença Nelson Justus 

  Frequência Percentual 

 Ausência 76 55,9% 

Presença 60 44,1% 

Total 136 100,0% 

Fonte: Autoras 

 

A seguir, verifica-se que das chamadas que fazem referência a Nelson Justus, nas capas da 

Gazeta do Povo, 81,7% é de característica negativa, o que pode validar o caráter de denúncia que o 

jornal estabelece nesta série de reportagens. 
 
 
 

Tabela 9 – Presença Nelson Justus e valência 

 Valência Justus 

Total Positiva Negativa Neutra 

Presença 2 49 9 60 

 3,3% 81,7% 15,0% 100,0% 

Total 2 49 9 60 

 3,3% 81,7% 15,0% 100,0% 

Fonte: Autoras 

 

O gráfico abaixo reforça os dados expostos anteriormente, demonstrando a concentração de 

entradas negativas por período. Verifica-se a grande concentração de entradas no período de março 

a junho de 2010 e a pouca concentração destas entradas no período seguinte de julho a outubro de 

2010.  

Gráfico 2 – Valência Justus 



 
                                     Fonte: Autoras 

 

 A tabela seguinte apresenta o percentual da presença da palavra-chave “Alexandre Curi”.  

Do total das 136 entradas coletas, ocorreram apenas 16,9% aparições em entradas de primeira 

página. Número bem menor do que a palavra- chave Nelson Justus e que não poderia ter sido 

abandonada por fazer parte do contexto das entradas coletadas das primeiras páginas referentes à 

série “Diários Secretos” sobre o escândalo na Assembleia Legislativa do Paraná.  
          

Tabela 10  - Presença Alexandre Curi 

  Frequência Percentual 

 Ausência 113 83,1% 

Presença 23 16,9% 

Total 136 100,0% 

Fonte: Autoras 

 

 Tomando estes dados da presença de Alexandre Curi nas entradas coletadas, que revelam 

que este foi pouco citado nas capas do periódico paranaense (16,9%), e avaliando seu desempenho 

nas últimas eleições, obtendo 2.245 votos a mais do que no mandato anterior, pode-se chegar à 

hipótese de que a revelação dos escândalos, nos quais estava envolvido, não teve impacto sobre sua 

reeleição?  



 

Tabela 11 - Presença Alexandre Curi nos formatos de entradas 

  Formatos 

Total   manchetes chamadas outros 

Alexandre Curi Ausência 34 59 20 113 

Presença 11 9 3 23 

Total 45 68 23 136 

              Fonte: Autoras 

 

 Esta última tabela mostra a presença da palavra-chave Alexandre Curi nas manchetes (maior 

visibilidade no jornal) e mostra que das 45 manchetes encontradas, 11 citam Curi. Ainda parece 

muito prematuro chegar à conclusão da hipótese levantada acima, assim como de outros 

questionamento levantados anteriormente, e que só reforçam a ideia de que é preciso estudar mais a 

fundo os dados coletados. 

   
4. Considerações finais: 

 

É importante enfatizar que este trabalho é um estudo preliminar e, devido à complexidade do 

tema, as autoras certamente darão continuidade na pesquisa com foco em outras vertentes. O 

objetivo deste paper, além de trazer para a discussão o fato que abalou as estruturas do legislativo 

paranaense, foi proporcionar, a partir dos dados coletados, uma prévia do espaço ocupado pela 

denúncia nas primeiras páginas do veículo impresso de maior circulação no Paraná, bem como 

mostrar o papel da mídia para o debate.  

A partir da análise quantitativa, percebemos que o tema teve visibilidade nas capas da 

Gazeta do Povo, com índices equilibrados no que diz respeito ao posicionamento da entrada na 

página. Observou-se que 55,1% das ocorrências estavam em posição de destaque, isto é, na primeira 

dobra do jornal, sendo que destas, 33,1% eram de manchetes, um número considerável o que leva a 

comprovar a visibilidade do tema dentro do período analisado.  

Ao dividir o banco em dois períodos (de 16 de março a 30 de junho e de 01 de julho a 10 de 

outubro), pode-se avaliar diferenças significativas nos números expostos, pois o número de entradas 

diminuiu bastante no segundo período. Esta diminuição chama a atenção para algumas hipóteses, e 

que podem ser investigadas posteriormente: ou a redução no número de entradas ocorreu porque o 

assunto pode ter perdido o impacto ao longo dos meses; ou o assunto pode ter sido substituído pela 



cobertura eleitoral, o que não justificaria deixar de lado assunto de tamanha importância, já que os 

envolvidos concorriam à reeleição.  

Por meio da análise quantitativa, foi possível observar como se deu a veiculação do tema nas 

primeiras páginas da Gazeta do Povo, e perceber como um veículo de comunicação pode ser usado 

como fomentador do debate público e, principalmente, usado como instrumento de investigação. Os 

números das entradas no período analisado, 136 de 209 edições, mostram, de alguma forma, a 

efetividade da agenda da comunicação.   

Conclui-se dessa forma que a série de denúncias intitulada “Diários Secretos” refletiu 

significativamente no interior do legislativo, o que não ocorreu no caso da reeleição dos deputados 

Nelson Justus e Alexandre Curi. Sobretudo, despertou, ainda que timidamente, uma parcela da 

sociedade, que em alguns momentos se articulou para pedir ordem e transparência por meio de atos 

públicos. Os resultados desta cobertura noticiosa continuam aparecendo na mídia e leva a conclusão 

de que muito se tem a fazer, porém, espera-se que os meios de comunicação continuem exercendo 

seus papéis de guardiães dos interesses públicos e que a justiça apure efetivamente os processos em 

andamento. 
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