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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as relações entre jornalismo, 

publicidade e assessorias de comunicação de alguns políticos, afim de fazer um 

contraponto entre a ideia talvez utópica jornalística e a realidade que envolve o 

mercado de notícias pagas, sem que isso seja informado com clareza ao leitor,  o que 

permite uma reflexão sob o ponto de vista ético, a partir da pesquisa e análise de 

documentos e situações empíricas de como acontecem as relações entre 

determinadas assessorias e alguns veículos de comunicação. 

 

Palavras-chave: Jornalismo, publicidade, assessoria de comunicação, relações 

públicas, ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the relationship between journalism, advertising and press 

offices of some politicians, in order to make a counterpoint between the perhaps 

utopian idea of journalistic practice and the reality that involves the paid news market, 

without this being informed with clarity to the reader, which allows a reflection under 

the ethical point of view, based on the research and analysis of documents and 

empirical situations of how the relations between few offices and some communication 

vehicles happen. 

 

 

Keywords: Journalism, advertising, media relations, public relations, ethics. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A ideia do tema deste Trabalho de Conclusão de Curso surgiu a partir da 

observação empírica dos sites noticiosos do Tocantins, que frequentemente veiculam 

matérias de determinados políticos, enquanto outros são praticamente esquecidos, 

relegados a notas de rodapé, ou “presença” em determinado evento político. 

 

Auxiliado pelo orientador deste trabalho, o Professor Mestre Fábio D’Abadia de 

Sousa começamos nos perguntar: O que existe por trás deste processo jornalístico? 

 

Fomos em busca das respostas imbuídos da metodologia de Bauer e Gaskell 

(2000) no livro “Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: Um manual prático”, 

que mostra as ordenações de tempo e espaço do objeto, com frequências descritivas 

e modelagem estatística de forma qualitativa e quantitativa para coleta de números e 

a sua demonstração através de dados inteligíveis. 

 

Nossa pesquisa incluiu ainda um trabalho investigativo, com a coleta de dados 

a partir de documentos obtidos nos portais de transparência e junto aos próprios 

veículos alvos deste recorte, que foram utilizados para análise comparativa. 

 

Os dados obtidos em nossa pesquisa demonstram o que imaginamos em nossa 

hipótese, e nos deparamos com a prática de publicações pagas por uma série de 

parlamentares nas esferas municipal, estadual e federal, para os mais diversos 

veículos de comunicação de todo o Estado do Tocantins, principalmente de sites 

focados em conteúdo político, que veiculam matérias elaboradas pelas assessorias 

de comunicação dos próprios políticos e publicadas mediante pagamento mensal de 

valores a partir de verbas públicas. 

 

Aparentemente não há ilegalidade jurídica nestas publicações do ponto de vista 

daqueles que compram e vendem os espaços, uma vez que a chamada “divulgação 

da atividade parlamentar” está prevista nos gastos dos legisladores. Porém, do ponto 

de vista ético do jornalismo é uma prática questionável, tanto por parte dos políticos 

que compram os espaços quanto por parte dos veículos de comunicação que os 
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vendem, pois subverte a lógica do fazer jornalístico, em nome do lucro financeiro, uma 

vez que não há aviso prévio ao leitor que se trata de material pago. 

 

Para embasar a nossa hipótese, buscamos respaldo em documentos oficiais, 

tanto dos sites, através de propostas comerciais, quanto dos políticos, através dos 

portais da transparência que contêm os demonstrativos mensais de gastos dos 

parlamentares e notas fiscais emitidas pelos veículos contra os políticos. 

 

Dada a amplitude do tema e a quantidade de políticos e veículos de comunicação 

envolvidos, foi preciso delimitar o corpus utilizando critérios lógicos e científicos. 

Então, escolhemos os dois principais sites do Estado: www.clebertoledo.com.br e 

www.t1noticias.com.br, ambos referência em jornalismo político. 

 

Em seguida, delimitamos a área de pesquisa em relação aos parlamentares, 

uma vez que existem vereadores, deputados estaduais, deputados federais e 

senadores, que comungam da mesma prática. E, seguindo critérios de proximidade e 

relevância, restringimos o escopo da pesquisa aos deputados estaduais do Tocantins. 

 

Por último, delimitamos o tempo pesquisado, estabelecido nos dois meses mais 

recentes quando da realização deste Trabalho de Conclusão de Curso, visando torná-

lo o mais sintetizado possível e ao mesmo tempo abrangente. 

 

O capítulo I dedica-se à história do jornalismo desde o seu surgimento até os 

dias de hoje e qual a sua função social, além de abordar publicidade, relações públicas 

e assessoria de comunicação. 

 

O Capítulo II visa estabelecer como deveria ser a relação ideal, porém utópica, 

entre jornalismo e publicidade, um capitaneado pelo senso de dever social e outro 

pelo lucro a partir da venda de espaços publicitários. 

 

O Capítulo III traz material que tenta demonstrar a relação entre as publicações 

dos veículos e o recebimento de vantagem financeira, ao comparar o número de 

publicações relativas aos deputados pagantes e não pagantes. 

 

http://www.clebertoledo.com.br/
http://www.t1noticias.com.br/
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Nas Considerações Finais, apresentamos algumas reflexões sobre a trajetória 

percorrida para a realização desta pesquisa bem como um balanço dos principais 

resultados alcançados.  
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2 - CAPÍTULO I 

 

JORNALISMO, PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

2.1 JORNALISMO 

 

O desenvolvimento da informação jornalística, conforme explica Rizzini (1977) 

remonta à Grécia e à Roma antigas, passando pela idade média com a expansão do 

comércio e chegando às primeiras publicações periódicas após a invenção da pensa 

de Gutemberg, desenvolvendo-se inicialmente nas grandes cidades europeias do 

século XVII, como Paris e Londres. 

 

A partir da revolução industrial do século XVIII a imprensa ganhou força com o 

êxodo rural de milhões de pessoas que migraram dos antigos feudos para trabalhar 

em fábricas nos centros urbanos. 

 

A imagem que o homem faz de seu ambiente é moldada por sua experiência. 
Esta experiência até um tempo, para a grande maioria da humanidade, 
esteve restrita a contatos diretos com reduzido número de outros seres 
humanos, com os quais cada pessoa vivia em sociedade numa diminuta área 
geográfica, circunscrita a uma distância que poderia cobrir a pé num dia. As 
alternativas que esse homem poderia ter estiveram limitadas por sua 
experiência imediata do passado, em sua comunidade, e pelo que lhe foi 
transmitido oralmente por seus antepassados. (LERNER, 1973, P.17) 

 

Medina (1988) explica que com essas duas variáveis, tempo e espaço, a informação 

jornalística se alicerça na sociedade urbana e industrial. 

 

A partir daí surge a ‘comunicação de massa’ através da qual os profissionais 

passam a escrever para um grande número de leitores, dando vazão para outras 

teorias e fenômenos comunicacionais, tais como ‘liberdade de informação e ‘direito à 

informação’. 

 

A profusão de novos veículos atravessa o Atlântico e chega aos Estados Unidos 

da América, que vê surgir um grande número de novos jornais, e que, impulsionados 

pelo telégrafo, chamado por STANDAGE (1998) de “a internet vitoriana”, começam a 
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vencer distâncias cada vez maiores entre a redação e o local no qual ocorreu o fato 

noticioso. 

 

Como mostram DeFleus e Ball-Rokeach (1989) a partir da década de 1930, com 

a disseminação dos rádios e de uma programação cada vez mais diversificada, além 

dos cinemas e das revistas semanais, o número de assinaturas de jornais por 

residência nos Estados Unidos começa a declinar, piorando ainda mais nas décadas 

de 1940 e 1950, com a chegada da televisão.  

 

Medina (1988) explica que o surgimento dos novos meios de comunicação 

aprofundou as teorias sobre a comunicação de massa, com estudiosos principalmente 

da Europa e dos EUA tentando compreender processos, amplitude, recepção, 

interpretação, consumo, entre outros fenômenos sobre os quais estudiosos se 

debruçaram ao longo das décadas e tentam compreender ainda nos dias de hoje com 

o advento da internet e das redes sociais.  

 

Novidades da década de 1970 como as fitas K7 nas quais o público podia gravar 

as suas músicas favoritas e tudo mais o que desejassem em áudio e das fitas VHS, 

que permitiam gravar som e imagem por parte do público, desde que munidos de 

equipamentos como gravadores e câmeras, aumentaram a interação entre o público 

receptor e os veículos de comunicação. 

 

A mídia é formada pelos acontecimentos da sociedade como um todo, e é 
profundamente influenciada pelo processo dialético de conflitos entre forças, 
ideias e acontecimentos opostos no âmbito do sistema da mídia, e entre os 
veículos e outras instituições da sociedade. Por outras palavras, há 
numerosas maneiras difusas pelas quais uma sociedade exerce profunda 
influência sobre seus veículos de comunicação. (DEFLEUR, BALL-
ROKEACH, 1989, p. 139) 

 

A notícia é um recorte da realidade realizada por um jornalista, baseado nos 

valores-notícia contidos na linha editorial do veículo de comunicação para o qual 

trabalho, considerando características de interesse do público-alvo para o qual está 

se reportando. 

Via de regra os valores notícias são hierarquizados da seguinte forma: 

Ineditismo; probabilidade; interesse; apelo; empatia e proximidade. (Agência/Jornal) 
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De acordo com Mac Dougall as notícias chegam a ser a causa direta de 
nossas ações, pois, com a sua influência psicológica, põem em marcha o 
mecanismo da conduta individual e representam a fonte secreta de onde 
brota a cultura humana, em suas múltiplas facetas. (apud ERBOLATO, 2004, 
p. 49) 

 

Outros agentes são fundamentais para o desempenho das funções jornalísticas, 

como fotógrafos, editores, chefes de redação, ilustradores, chargistas, cinegrafistas, 

operadores de áudio, entre outros, que trabalham para disponibilizar ao leitor um 

cardápio de notícias que ele vai consumir. 

 

Um dos principais valores-notícia considerados no fazer jornalístico destes 

agentes é o da localização geográfica, que dá ao leitor a sensação de proximidade 

com o cerne da notícia que está sendo veiculada. Não obstante, outros valores-

notícia, devido à sua gravidade, se sobrepõem às barreiras geográficas, tais como 

tragédias naturais e tragédias humanas. 

 

Erbolato (2004) afirma que as notícias devem ser recentes, inéditas, verdadeiras, 

objetivas e de interesse público. 

 

Um cano de água que estoura alagando uma rua da cidade na qual está sediada 

o veículo de comunicação pode ser um fato digno de nota, mas o mesmo não pode 

se dizer de um cano que estoure em uma rua qualquer de outro estado, o outro país. 

 

Sobre isso Erbolato (2004, p.53) disse que: 

 

Não obstante a importância da notícia, no chamado império do jornalismo, 
ninguém conseguiu defini-la satisfatoriamente. Os teóricos dizem como ela 
deve ser, mas não o que realmente é”. E prossegue: “A cada correspondente 
que nomeava, um jornal norte-americano remetia as seguintes instruções. 
Válidas para o século retrasada e início do século passado, porém 
desatualizadas, se fossem seguidas à risca atualmente, quando a 
interpretação e a explicação substituíram a simples informação: ‘Se alguém 
morreu, fugiu, casou, divorciou-se, partiu da cidade, deu um desfalque, foi 
vítima de incêndio, teve uma criança, quebrou uma perna, deu uma festa, 
vendeu uma fazenda, deu à luz gêmeos, teve reumatismo, ficou rico, foi 
preso, veio à cidade, comprou uma casa, roubou uma vaca, roubou a mulher 
do vizinho, suicidou-se, caiu de um avia, comprou um automóvel, fugiu com 
um belo homem – isso é notícia. E então telefone para a Redação. 
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Tal afirmação demonstra que os valores-notícia variam de acordo com uma série 

de fatores, que estão também sujeitos às mudanças temporais e culturais da 

sociedade na qual o veículo de comunicação está inserido. 

 

Erbolato (2004, p.53) segue em seu livro afirmando a fórmula encontrada pelos 

jornais brasileiros para ensinar aos seus jornalistas recém-formados, chamados de 

‘focas’, quais eram os interesses jornalísticos dos veículos. “Se um barril cair do Pão 

de Açúcar, não será notícia. Mas, se dentro dele houver um homem, isso, sim, será 

notícia”. 

 

A posição do autor se dá devido ao fato (cair uma pessoa do pão de açúcar, 

dentro de um barril) ser inusitado. Como exemplo grosseiro, pode-se dizer que a 

notícia não teria o mesmo destaque se a prática fosse algo corriqueiro. Logo, as 

pessoas não ficariam mais chocadas e o assunto inevitavelmente seria relatado de 

uma outra forma, como a quantidade de pessoas que caem dentro de barris do Pão 

de Açúcar. Desta forma podemos fazer uma analogia direta com as mortes em 

confrontos de bandidos e policiais nas últimas décadas no Rio de Janeiro, que só são 

relatadas com mais destaque quando pessoas inocentes morrem, já que as mortes, 

tanto de policiais quanto de bandidos na cidade, se tornaram algo corriqueiro. 

 

Stanlei Johnson e Julian Harris citam algumas definições, mas todas elas 
insatisfatórias: - Notícia é o relato de um fato recentemente ocorrido, que 
interessa aos leitores. – Notícia é o relato de um acontecimento publicado por 
um jornal, com a esperança de, divulgando-o, obter proveito. – Notícia é tudo 
quanto os leitores querem conhecer sobre um fato. – Qualquer coisa que 
muitas pessoas queiram ler é notícia, sempre que ela seja apresentada 
dentro dos cânones do bom gosto e das leis de imprensa. (apud ERBOLATO, 
2004, p. 49) 

 

Para Erbolato (2004) em todas tentativas de definições, pretende-se que haja 

interesse por parte dos leitores sobre acontecimentos recentes, da véspera ou do 

próprio dia. É bem difícil, na prática, que uma pessoa leia integralmente um jornal. 

 

Entretanto, guerras em qualquer parte do mundo sempre serão dignas de notícia, 

uma vez que retratam o pior lado da humanidade, com exércitos tentando matar uns 

aos outros. 
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O mesmo se pode dizer da questão ambiental, que em um planeta com sistemas 

interdependentes, se comunicam independentemente da questão geográfica, sendo 

o desmatamento da Amazônia ou o derramamento de petróleo na costa dos Estados 

Unidos notícias dignas de serem apuradas e repassadas à audiência. 

 

[...] inteirar-se sobre o que se passa no mundo é hoje uma obrigatoriedade. 
Comerciais e trabalhar com as notícias constitui a função básica dos jornais. 
Eles compram e vendem informações. A aquisição é feita das agências 
telegráficas (por atacado) ou contratada com os próprios funcionários da 
empresa (redatores, repórteres, correspondentes, enviados especiais, 
fotógrafos e outros que, mediante remuneração, devem procurar o que seja 
interessante para ser publicado). Depois de passar por uma elaboração 
técnica, a notícia é vendida a varejo, ao público, ao leitor, ao receptor. 
(ERBOLATO, 2004, p. 50). 

 

Público e veículos de comunicação estão envolvidos em um processo simbiótico, no qual quem 

consome as notícias quer ver ali pautas do seu interesse com valores-notícia que façam sentido para 

a sua realidade social e cultural, enquanto que noticia busca entender qual é o interesse do público, 

para desta forma conseguir prender a sua atenção através de matérias que façam sentido para aquele 

contexto temporal. 

 

Toda Redação é, simultaneamente, um receptor de mensagens (despachos 
de agências, notícias escritas pelos repórteres locais ou originárias de 
sucursais e de outros) e um emissor de parte do que recebe (a matéria 
publicada). (ERBOLATO, 2004, p. 50). 

 

Neste sentido, a tecnologia vem se tornando cada vez mais um aliado da 

comunicação, oferecendo apuração imediata dos fatos, checagem e publicação. 

Como afirma Medina (1988, p. 16): 

 

Vencida uma das principais limitações humanas, tempo/espaço, ninguém tem 
dúvida ao atribuir a vitória aos recursos tecnológicos que veiculam a 
informação. E logo se percebe também que os próprios avanços tecnológicos 
fazem parte das necessidades da industrialização, ou que reforça a 
informação, no caso, jornalística, como decorrência normal do sistema 
econômico que está na base. [...] 

 

A evolução tecnológica dos meios de comunicação está intimamente ligada a 

outros processos sociais e culturais, que se retroalimentam e se transformam 

constantemente, como refletem DeFleur e Ball-Rokeach (1989, p. 163 e 164): 

 

Continuamos a desenvolver nossa tecnologia, e nossa capacidade de 
comunicação é dilatada por tais progressos. [...] cada um de nossos principais 
veículos de comunicação baseou-se em um continuamente crescente 
domínio dos princípios científicos e aplicações práticas”, e dizia ele ainda em 
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1989, quando a internet não passava de um programa para comunicação 
entre cientistas da área de tecnologia de algumas universidades que: “Isso 
possibilitou um incrível número de aparelhos e veículos que alteraram a forma 
pela qual nos comunicamos. Eles se estenderam desde a pensa de 
Gutemberg até a mais recente rede de televisão via satélite. Evidentemente, 
de um ponto de vista tecnológico, a mídia de massa prosseguirá num 
processo evolutivo. 

 

 

2.2 - PUBLICIDADE 

 

Publicidade é a arte, ciência e técnica de tornar (algo ou alguém) conhecido nos 

seus melhores aspectos, para obter aceitação do público. (Oxford, 2016) 

 

Assim como o jornalismo a publicidade remonta à Grécia antiga, quando eles 

registravam em seus papiros figuras para impulsionar as vendas. Entretanto, a 

propaganda moderna surgiu a partir de 1.650 com os primeiros anúncios em jornais 

impressos na Inglaterra e em 1.704 nos Estados Unidos, também na venda de 

imóveis. 

 

No Brasil a história é ainda mais recente, tendo surgido em meados dos anos 

1.800 com a mesma finalidade dos países anteriores, vender imóveis. Porém também 

eram muito comuns anúncios de vendas de escravos. 

 

O país teve o primeiro registro do tripé cliente/agência/jornal em 1891 apenas 

dois anos após a proclamação da república em 1889. Já a primeira agência de 

publicidade, a Eclética, surgiu em 1913 e cresceu com o advento do rádio. (SILVA, 

2021) 

 

Para David Mackenzie, considerado o pai da publicidade moderna, 
publicidade é a estratégia de marketing que envolve a compra de espaço em 
um veículo de mídia para divulgar um produto, serviço ou marca, com o 
objetivo de atingir o público-alvo da empresa e incentivá-lo a comprar. (apud 
CASAROTTO, 2019) 

 

E foi com estas máximas que a publicidade cresceu no Brasil, com o rádio nas 

décadas de 1930 e 1940 e com as televisões a partir dos anos de 1950, quando este 

meio de comunicação chegou ao país e começou a se popularizar. 
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A propaganda incorpora os avanços e as conquistas da sociedade, e os 
coloca a serviço da comunicação comercial. A evolução das técnicas e dos 
recursos da fotografia produz um impacto enorme na sociedade. O jornalismo 
incorpora rapidamente esses avanços e, em pouquíssimo tempo, tem sua 
própria forma de abordagem fotográfica, o fotojornalismo. (MARCONDES, 
2001, p. 24.) 

 

A partir dos anos 1950 a linguagem publicitária passa a incorporar as liberdades 

e a sensação de progresso que tomam conta do país na época. A linguagem ufanista 

e a modernização dão o tom das mensagens publicitárias produzidas e veiculadas a 

partir de então.  

 

Em 1968, surgiu a lei da propaganda, que definia as regras da publicidade, 

fazendo com que o setor se transformasse em um negócio totalmente regulamentado, 

permitindo o surgimento de ferramentas sofisticadas de marketing. Com o surgimento 

da censura a propaganda foi utilizada pelo regime militar para perpetrar a ideologia 

fascista da época, com slogans como “Brasil, ame-o ou deixe-o”, beneficiando-se da 

criatividade para perpetuar-se no poder. 

 

Foi nessa época, segundo Marcondes (2001) que também surgiram as duplas 

de criação, que já existiam nos Estados Unidos e que continuam sendo o modelo 

utilizado pelas agências de publicidade, na qual um dos profissionais é responsável 

pelo texto e outro pelo design. 

 

A propaganda brasileira deu um salto em relação aos valores investidos por 

grandes empresas, o que resultou em propagandas de alta qualidade, reconhecidas 

através de inúmeros prêmios ganhos em nível mundial a partir da década de 1970, 

transpondo os anos 1980. 

 

Foi na década de 1980 que surgiu o Conselho Nacional de Auto-regulamentação 

Publicitária (CONAR) que até os dias atuais arbitra o certo e o errado para o setor. 

 

Nos anos de 1990 a publicidade se defrontou com um novo meio de 

comunicação, a internet. Inicialmente de forma desajeitada e até amadora, mas que 

ganhou forma nos anos seguintes com a profissionalização, criação e migração de 

veículos profissionais para a área. Publicidade e jornalismo andavam de mãos dadas 
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até então, com os grandes conglomerados televisivos se mantendo como os principais 

alvos de verbas do setor. (MARCONDES, 2001) 

 

Entretanto, a partir dos anos 2010 as redes sociais tornam-se a nova vedete da 

publicidade, turbinadas pelo fenômeno da big data, através do qual as propagandas 

são direcionadas para as pessoas conforme os seus gostos pessoais, obtidos através 

de dados de histórico de pesquisa, fotos e informações fornecidas pelos próprios 

usuários. (LONGO, 2019) 

 

Empresas como Facebook, Twitter e Instagram passam a valer bilhões e receber 

outros tantos bilhões em recursos publicitários de todas as partes do mundo. As redes 

sociais se adaptam aos usuários onde quer que eles estejam e fornecem para a 

publicidade um público selecionado por seus gostos, hábitos e preferências, no qual 

a possibilidade de atingir os seus objetivos de vender é maximizada pelo 

direcionamento da propaganda. (FIALHO, FIÚZA, MARADEI, 2020) 

 

2.3 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

A assessoria de comunicação está diretamente ligada às Relações Públicas, 

criada em 1906 pelo jornalista Ivy Lee, que deixou a profissão para se dedicar a cuidar 

da imagem da família Rockfeller, magnatas dos Estados Unidos da América que 

estavam com a ela abalada após 40 mineiros de uma das suas propriedades serem 

mortos por policiais no estado do Colorado, sendo que entre as vítimas estavam onze 

mulheres e duas crianças. (MARKETING, 2021) 

 

Lee conseguiu de forma proativa mudar o modo como a imprensa retratava os 

bilionários estadunidenses o que melhorou a sua imagem perante a opinião pública, 

tornando-se um case de sucesso. Uma das medidas tomadas por Lee foi criar o 

chamado ‘Press Release’, ou comunicado de imprensa, no qual o setor de Relações 

Públicas envia aos veículos de comunicação pautas que podem se tornar ou não uma 

matéria jornalística a partir de uma análise mais aprofundada das informações 

contidas no texto por parte dos jornalistas que recebem o material nas redações. 

(COMUNIQUE-SE, 2021) 
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O Portal Comunique-se, (2021) um dos mais respeitados do Brasil, define da 

seguinte forma o material: 

 

O press release, ou simplesmente release, é uma ferramenta de 
comunicação fundamental no trabalho de divulgação e difusão de 
informações. Na prática, podemos defini-lo como um material informativo, 
cujo objetivo é servir aos jornalistas de redação com conteúdos relevantes 
sobre uma determinada marca ou produto. O release, que também é 
conhecido como comunicado (traduzido ao pé da letra), é utilizado 
principalmente pelas assessorias de imprensa, que são responsáveis pelo 
trabalho de relacionamento com a mídia. 

 

Fica claro que o intuito é tentar pautar a imprensa para assuntos relevantes e 

positivos em prol do assessorado através do envio de material textual, de áudio ou 

vídeo para as redações. 

 

Essa intenção fica patente quando o Portal Comunique-se (2001), acrescenta 

que: 

A principal finalidade desses conteúdos é cavar pautas nos veículos de 
comunicação ou até mesmo ser utilizado como material de apoio dentro das 
redações jornalísticas. O intuito é garantir que a informação anunciada seja 
veiculada na imprensa, a fim de garantir espaço nos veículos de comunicação 
por meio de mídia espontânea. Por esse motivo, os boletins de imprensa 
devem ser produzidos seguindo à risca a linguagem jornalística 

 

Ao mesmo tempo, desde a sua criação, a função da assessoria de comunicação 

nunca foi esconder a verdade, pelo contrário, ela tem a obrigação de fornecer os 

dados solicitados pelos veículos de comunicação, relativos ou não aos releases 

enviados para as redações. 

 

Ivy Lee (1906) afirmou que: Este não é um serviço de imprensa secreto. Todo 
nosso trabalho é feito às claras. Pretendemos fazer a divulgação de notícias. 
Isto não é um agenciamento de anúncios. Se acharem que o nosso assunto 
ficaria melhor na seção comercial, não usem. Nosso assunto é exato. Maiores 
detalhes, sobre qualquer questão, serão dados prontamente. E qualquer 
diretor de jornal interessado será auxiliado, com o maior prazer, na verificação 
direta de qualquer declaração de fato. Em resumo, nosso plano é divulgar, 
prontamente, para o bem das empresas e das instituições públicas com 
absoluta franqueza, à imprensa e ao público dos Estados Unidos, 
informações relativas a assuntos de valor e de interesse para o público. (apud 
COMUNIQUE-SE, 2019) 

 

No Brasil o trabalho de Relações Públicas, ou simplesmente RP, chegou na década 

de 1930, com a companhia de energia canadense Light que até hoje é a concessionária 

responsável pelo fornecimento de eletricidade no Estado do Rio de Janeiro. Porém começou 
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a se desenvolver apenas na década de 1950, com a industrialização do Brasil e a chegada 

de grandes indústrias. Sendo que a regulamentação da profissão de Relações Públicas 

ocorreu em 1968. (COMUNIQUE-SE, 2019) 

 

Assim como o jornalismo e a publicidade, a profissão de relações públicas passou por 

transformações impostas pelos avanços comunicacionais e tecnológicos, exigindo 

profissionais cada vez mais capacitados e tornando-se indispensável para a boa comunicação 

entre a pessoa ou empresa assessorada e sua relação com a imprensa e o público. 

 

As relações públicas servem para estabelecer os relacionamentos com os 
públicos estratégicos de uma organização ou instituição. Os vínculos criados 
mediante o trabalho de relações públicas ajudam a organização a alcançar 
suas metas e seus objetivos e, com isso, manter uma comunicação simétrica 
e multidirecional com os stakeholders. (KUNSCH, 2016, p. 220)  

 

É importante salientar que as relações públicas, bem como a assessoria de 

comunicação, não encontram o fim em si mesmas, pelo contrário, se valem de uma série de 

ferramentas à sua disposição para municiarem-se de informações e aumentar o seu poder de 

persuasão sobre os veículos de comunicação, como pesquisas mercadológicas, pesquisas 

de opinião, workshops, mídia trainning, entre outras. 

 

Relações públicas como área aplicada trabalha com o planejamento e a 
gestão da comunicação nas e das organizações. Analisa e avalia os 
comportamentos institucionais e dos públicos, por meio de pesquisas de 
opinião pública, auditoria social e auditorias de imagem. [...] Desenvolve 
ações específicas para construção e preservação da credibilidade e 
valorização dos ativos intangíveis. [...] por meio de técnicas e instrumentos 
específicos, inúmeras atividades com finalidades institucionais [...]”. 
(KUNSCH, 2016, p. 46) 
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3 - CAPÍTULO II 

 

OS SETORES DA COMUNICAÇÃO E SUAS INTERRELAÇÕES 

 

Contraposição entre o que é notícia e aquilo que se vende como notícia e não é. 

Assessoria de comunicação e relações públicas. 

 

Via de regra, os veículos de comunicação profissionais, independentemente de 

sua plataforma, têm como premissa informar os seus leitores com isenção, 

imparcialidade, correção e agilidade sobre os fatos mais importantes escolhidos pelo 

veículo para oferecer no seu cardápio de notícias. 

 

Quanto mais o veículo de comunicação persegue estas premissas e revestir seu 

conteúdo jornalístico com elas, maior será sua credibilidade, que é o verdadeiro 

produto, ainda que intangível, de todos os veículos de comunicação. 

 

“As notícias devem ser dadas rápida, íntegra e compreensivelmente, porque o 

homem moderno precisa da informação completa e honesta”. Pastoral Communio et 

Progressio Sobre os Meios de Comunicação Social. (apud ERBOLATO, 2004, p. 90) 

 

Entretanto, muitas vezes a credibilidade do veículo é colocada em xeque devido 

às notícias que não se confirmam, ou um distanciamento do fato que não permite a 

sua correta apuração, uma vez que depende de outras pessoas que não o jornalista 

para testemunhar e repassar as informações, as chamadas fontes, cada vez mais 

vastas e cada vez menos seguras, principalmente ao priorizar a agilidade. 

 

Não fazemos matéria direito porque a reportagem se tornou muito tática, 
confiando em e-mails, telefones, gravações. Não é cara a cara. Quando eu 
era repórter, nunca usava o telefone. Queria ver o rosto das pessoas. Não se 
anda na rua, não se pega o metrô ou um ônibus, um avião, não se vê, cara a 
cara, a pessoa com quem se está conversando. (TALESE, 2005, apud 
FRANCO, 2019, p. A2) 
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Tem se tornado cada vez mais comum, devido à necessidade de agilidade na 

publicação das notícias, uma confiança quase cega nas fontes, oficiais e oficiosas, 

principalmente àquelas que provêm de órgãos oficiais, como os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, nas esferas municipais, estaduais e federal. 

 

Entretanto, esses órgãos contam com assessores de comunicação que estão 

preocupados com a imagem do seu assessorado, enaltecendo os seus méritos e 

esmaecendo propositalmente as suas mazelas. Aliás, como deve ser a comunicação 

institucional. 

 

A comunicação institucional incumbe-se da construção da imagem e da 
identidade de uma companhia. “Formatar uma comunicação da organização 
em si, como sujeito institucional, perante seus públicos, a opinião pública e a 
sociedade em geral implica empregar ações de relações públicas – para lhe 
dar um posicionamento coerente com sua missão e seus valores, mas 
também do jornalismo empresarial, da assessoria de imprensa, da 
publicidade e do marketing, em suas diversas categorias”. (KUNSCH, 2016, 
p.166) 

 

Neste sentido, o press release tem sido cada vez mais publicado, praticamente 

na íntegra, como se fosse uma matéria jornalística em si e não apenas uma sugestão 

de pauta, para que o veículo de comunicação, através dos seus profissionais busque 

a complementação do material ali contido, apontando lacunas e contrassensos, 

oferecendo ao seu leitor uma notícia baseada nos preceitos de isenção, 

imparcialidade, correção. 

 

Tais releases ficam publicados ao lado de notícias realmente produzidas pelos 

veículos, não oferecendo ao leitor, na maioria das vezes, qualquer indício de que o 

texto e as informações que o compõem partiram de uma assessoria de comunicação 

e não foram chegados e muito menos confrontados com outras fontes e informações, 

emprestando à comunicação organizacional a credibilidade do veículo. 

 

No Tocantins, estado criado na Constituição Federal de 1988, portanto, o mais 

jovem da federação, os parlamentares descobriram com o passar dos anos poder da 

comunicação organizacional, inicialmente pela necessidade de contar com um 

profissional de imprensa para rebater acusações de outros políticos e de setores da 

sociedade veiculadas em matérias jornalísticas diversas. 
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Em seguida, esses mesmos políticos viram que não só podiam contar com os 

assessores de comunicação para defletir ataques, mas também para criar conteúdo 

positivo, visando conseguir emplacar a chamada “mídia espontânea”, através da qual 

o veículo a partir de uma pauta sugerida, elabora e veicula determinada matéria 

jornalística que beneficia o político. 

 

Os assessores de comunicação, que na maioria dos organogramas, estão 

hierarquicamente submetidos aos profissionais de relações públicas, se tornaram 

peças centrais em todos os gabinetes, de toda a sorte de políticos, pagos com verbas 

públicas, dentro da legalidade permitida por leis aprovadas pelo Legislativo, 

sancionadas pelo Executivo e legitimadas pelo Judiciário, este último, apesar de não 

contar com políticos, também conta com uma gama de profissionais de relações 

públicas e assessores de comunicação. 

 

O Poder Executivo no Tocantins conta com uma Secretaria de Comunicação, 

com as diretorias de Jornalismo, responsável por repassar informações aos veículos 

de comunicação tanto através de respostas às demandas quanto através de press 

releases enviados para as redações, e de Publicidade, responsável pela veiculação 

de anúncios publicitários pagos aos veículos de Comunicação e um orçamento 

estimado em R$ 40 milhões em licitação que está em andamento. 

 

No Poder Judiciário a Diretoria de Comunicação não tem orçamento específico, 

pois não conta com um setor para veiculação de mídias publicitárias. Entretanto, conta 

com diversos profissionais entre jornalistas, publicitários e relações públicas para 

fornecer press releases à imprensa, respostas às demandas dos veículos de 

comunicação e campanhas internas e externas de comunicação, desde que feitas 

integralmente de forma espontânea, sem qualquer contrapartida financeira. 

 

O Poder Legislativo tocantinense conta com uma Diretoria de Comunicação, 

subordinada ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Antônio 

Andrade. Essa Diretoria de Comunicação conta com diversos órgãos auxiliares, assim 

como sua equivalente do Executivo, entre as quais uma de jornalismo e outra de 

publicidade. O valor licitado para gastos com publicidade pela Assembleia Legislativa 
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é de R$ 13 milhões anuais, conforme licitação em vigor. Destes recursos R$ 5 milhões 

são reservados para a TV Assembleia e os outros R$ 8 milhões para a veiculação de 

anúncios publicitários, gastos com gráficas, cerimonial de eventos, entre outras 

despesas. 

 

Porém, o orçamento para gastos com publicidade não acaba por aí, pois cada 

deputado conta com uma verba de indenizatória, que recebe o nome técnico de 

“CODAP – Cota Despesa de Atividade Parlamentar” de até R$ 35.652,01 mensais, 

que pode ser utilizada para as mais diversas finalidades, como o pagamento de 

despesas com combustíveis, aluguel de carros, alimentação, passagens aéreas e 

“divulgação da atividade parlamentar”. 

 

Sob a rubrica de “divulgação da atividade parlamentar” o deputado estadual 

tocantinense pode gastar desde nada até a totalidade dos R$ 35.652,01 (trinta e cinco 

mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavo) mensais. Estão inclusas nesta 

rubrica despesas como confecção de material impresso, tenda para eventos políticos, 

contratação de agências de publicidade e veiculação publicitária. 

 

Ou seja: A Assembleia Legislativa do Tocantins conta com R$ 13 milhões para 

gastos com publicidade que é direcionada para a divulgação da instituição como um 

todo e o trabalho dos deputados de forma ampla e cada deputado ainda conta com 

até R$ 427.824,12 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e 

doze centavos) por ano para divulgação do seu trabalho individualmente. 

 

O total anual de gastos com verba indenizatória por todos os deputados da 

Assembleia Legislativa do Tocantins pode chegar até R$ 10.267.778,88 (dez milhões, 

duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e oito 

centavos) por ano. 

 

Considerando que o mandato dos deputados é de quatro anos, apenas com a 

COPAD os 24 parlamentares tocantinenses podem chegar a custar R$ 41.071.115,52 

(quarenta e um milhões, setenta e um mil, cento e quinze reais e cinquenta e dois 

centavos). 
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A verba indenizatória são os recursos que o Poder Legislativo repassa para 
custear os trabalhos dos gabinetes parlamentares. Chama-se indenizatória 
porque é liberada após os gastos realizados. A verba indenizatória é usada 
para ressarcir despesas com locação de imóveis e de veículos, material de 
expediente, combustível e contratação de consultoria, entre outros. A fim de 
assegurar a transparência, passaram a ser publicadas também informações 
contidas nas notas fiscais e nos recibos exigidos pela Casa como 
comprovantes das despesas, além de quadro demonstrativo mensal com as 
despesas realizadas por cada gabinete parlamentar. Neste espaço, estão 
disponíveis o ‘Quadro Demonstrativo’ consolidado das verbas indenizatórias; 
a ‘Regulamentação’ que trata do assunto, isto é, a legislação que 
regulamenta o uso da verba indenizatória e os ‘Comprovantes das despesas 
dos gabinetes’. (CLDF, 2021) 

 

A CODAP não inclui as despesas com salários dos deputados e nem com os 

funcionários dos seus gabinetes. O salário de cada um dos deputados é de R$ 

25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) 

mensais, em um estado que segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) tem 1.607.363 (um milhão seiscentos e sete mil, trezentos e 

sessenta e três) habitantes, com uma renda per capita de R$ 1.060, abaixo do salário 

mínimo, que é de R$ 1.100 atualmente. 

 

3.1 - COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL 

 

Segundo Kunsch, a comunicação governamental pode desfrutar das mesmas 

funções da comunicação institucional, desde que descartadas as funções de 

marketing, pois apresenta muitas semelhanças com o setor privado, o que para ela 

seria incompatível com a natureza estatal. 

 

Pesquisadores da comunicação governamental definem como institucional a 
comunicação realizada pela administração pública e por quaisquer entes 
envolvidos com o serviço público cuja finalidade seja a organização de um 
sistema integrado de comunicação que garanta, em primeira instância, 
publicidade e compreensão das produções normativas e que assegure 
serviços de informação “capazes de satisfazer específicas necessidades dos 
usuários. (Rolando, 1992, p. 138, apud KUNSCH, 2016, p. 112) 

 

Para a autora,o objetivo da comunicação institucional no âmbito do poder público 

deveria ser voltada para ações que visassem padronizar e unificar o modo como se 

interage com os cidadãos, ajudando entender a função do estado e esclarecendo os 

caminhos para se mover no “labirinto da burocracia”. 
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A comunicação da instituição pública de Paolo Mancini (2008) é aquela 
proveniente das instituições públicas de fato e consideradas pelo objeto da 
sua atividade. Caracterizam especificamente essa tipologia a comunicação 
institucional (destinada a promover a imagem das instituições) e a 
comunicação normativa (que veicula as informações sobre as atividades 
decisórias). As instituições públicas podem abordar também atividades de 
comunicação social no momento em que oferecem serviços e promovem 
valores. (KUNSCH, 2016, p. 141) 

 

 

Não existe consenso sobre a função política na comunicação institucional, porém 

entre os estudiosos do tema define-se essa função como da interação dos partidos 

políticos na competição eleitoral através dos sistemas de mídia visando a boa relação 

com os eleitores.  

 

Para Mazzoleni (1998) a competição política é a troca e o confronto dos 

conteúdos de interesse público-político produzidos pelo sistema político, pelo sistema 

das mídias e pelo cidadão-eleitor. 

 
Considerando as características das demais área da comunicação pública, a 
comunicação política pode ser entendida como tendo por objeto temas de 
interesse geral, mas também de caráter privado, particular dos partidos 
políticos e de outras instituições, tanto privadas quanto públicas. Essa 
definição, que encontra concordância na maior parte dos estudiosos, 
caracteriza os cidadãos como sujeitos de comunicação política em sua veste 
de cidadãos eleitores e não tanto usuários de serviços públicos, como no 
caso da comunicação de instituições públicas. (HASWANI, 2013, p. 140) 

 

Segundo Kunsch (2016) a comunicação política deve explicitar de onde partiu o 

texto que está sendo publicado, como forma de garantir ao leitor elementos para que 

ele julgue o conteúdo que está consumindo: 

 

A comunicação realizada por uma administração pública (ente público ou 
serviço público), seja central ou periférica, e reconhecida como tal; essa 
atribuição deve ser operada por qualquer um, mediante a presença, explícita 
e clara, da assinatura da fonte, o que quase nunca ocorre, principalmente 
quando se reproduz integralmente o release enviado. 

 

 

3.2 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

 

A publicidade institucional moderna, está interessada em fazer um alerta para 

um tema social importante, trazer à tona uma discussão ética, promover medidas de 

prevenção de doenças, entre outras questões relevantes. 
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É também um instrumento para organizações e governos trabalharem suas 

imagens perante a sociedade, mas em nenhum momento deve ser entendida como 

uma tentativa deliberada de obter benefícios ou vendas.  

 

Entretanto, é importante esclarecer que, ainda que a publicidade institucional 

não vise lucros imediatos, pode haver sim uma associação proposital entre a 

mensagem transmitida e ganhos no futuro. (KUNSCH, 2016) 

 

 

3.3 - DIVULGAÇÃO ESPONTÂNEA X VANTAGEM FINANCEIRA 

 

Conforme pude perceber, com base em observações empíricas, os 

parlamentares perceberam que teriam que contar com uma nova estratégia para 

garantir a cobertura de suas pautas positivas produzidas por suas assessorias de 

comunicação além da publicidade espontânea, ao mesmo tempo que o mercado para 

os veículos de comunicação mudou e o seu financiamento se torna cada dia mais 

difícil, tanto pela profusão de novos veículos com o advento da internet quanto a 

dispersão dos recursos com sistemas de buscas e impulsionamento como google e 

facebook e o surgimento do fenômeno das redes sociais, que deu voz a um novo 

agente chamado de “influenciador”, que com milhares de seguidores é capaz de 

alterar a forma como eles enxergam determinados produtos e serviços. 

 

Dessa mescla de dificuldades surgiu o pagamento para veiculação de matérias 

por parte de parlamentares em sites noticiosos, sendo impossível precisar de que lado 

partiu a iniciativa, mas fato é que tal prática atualmente a uma realidade em todas as 

esferas do Poder Legislativo, justamente aqueles que segundo a representação 

esquemática dos veículos como sistema social têm o papel de elaborar as leis 

relacionadas com a mídia e elaborando políticas governamentais relacionadas aos 

veículos de comunicação, conforme modelo abaixo d DeFleur e Ball-Rokeach (1989, 

p. 151): 
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Figura 1. Representação esquemática dos veículos de comunicação de massa enquanto sistema 

social utópico (Modelo alterado a partir do original com as respectivas equivalências de jornalismo 

impresso para jornalismo digital) 

 

Os veículos de comunicação não só passam a receber pela veiculação de 

matérias, como publicam o material proveniente das assessorias de comunicação dos 

parlamentares, travestindo press releases de conteúdo jornalístico e emprestando a 

eles a credibilidade do sítio eletrônico, sem qualquer aviso de que ali se encontra 

material pago e de que forma foi produzido. 

 

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros estabelece em seu Artigo 11, 

parágrafo 1º que: “O jornalista não pode divulgar informações visando o interesse 

pessoal ou vantagem econômica”, e no parágrafo 4º diz quinda que “O jornalista deve 

informar claramente à sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário ou 

decorrerem de patrocínios ou promoções”. 

 

Também a partir de observações empíricas pude perceber que após a 

veiculação das matérias nos sites as mesmas são compartilhadas nas redes sociais 

dos veículos de comunicação, como Facebook, Instagram e Twitter e replicadas 

através dos aplicativos de compartilhamento como WhatsApp e Telegram. 
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Ao pagar pela veiculação de um release, o deputado subverte a lógica do modelo 

de sistema de comunicação, pois utiliza verba pública para pagar por um serviço que 

deveria ser feito de forma espontânea, com o intuito de influenciar a opinião dos 

eleitores a seu favor e gerar autocensura no veículo de comunicação, impedindo-o de 

publicar matérias negativas ao seu respeito, conforme o modelo de sistema abaixo, 

alterado do original para tentar demonstrar como ocorre na prática a relação entre 

legislativo e veículos (destaque em vermelho). 

 

 

Figura 2. Representação esquemática dos veículos de comunicação de massa enquanto sistema 

social empírico (Modelo alterado a partir do original com as respectivas equivalências de jornalismo 

impresso para jornalismo digital) 
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4 - CAPÍTULO III 

 

QUEM VEICULA PRESS RELEASES E QUEM PAGA POR ISSO 

 

4.1 - METODOLOGIA 

 

Para apoiar este Trabalho de Conclusão de Curso realizamos vasto 

levantamento bibliográfico, apoiada em conceitos fundamentais de autores 

respeitados nas áreas de jornalismo, publicidade e relações públicas e que o 

embasam no entendimento dos principais conceitos analisados ao longo da pesquisa. 

 

Ele também se debruça sobre a pesquisa de documentos e informações públicas 

relacionadas aos objetivos da pesquisa. 

 

Para realização desta pesquisa utilizamos como metodologia o emparelhamento 

de matérias de cunho positivo publicadas nos sites alvo deste recorte, e que trazem 

no título o nome do deputado estadual ao qual se refere, aferindo critério qualitativo 

para o material. 

 

De posse desta informação ingressamos no Portal da Transparência da 

Assembleia Legislativa e verificamos quanto cada um dos deputados gastou nos 

meses pesquisados (recorte temporal) com os portais Cleber Toledo e T1 Notícias. 

 

A partir da análise qualitativa e quantitativa dos números foi possível estabelecer 

uma relação direta de causa e efeito entre pagamentos e publicações de matérias 

provenientes das assessorias de comunicação dos parlamentares. 

 

A proveniência das matérias fica implícita no T1 Notícias, que coloca na autoria 

das matérias “assessoria de comunicação”, enquanto no Cleber Toledo consta como 

“Da redação”, o conteúdo, no entanto, com exceção do título, é idêntico. 

 

Importante ressaltar que na pesquisa realizada não foi encontrada qualquer 

matéria de cunho negativo no período do recorte contra nenhum dos 24 parlamentares 

estaduais em nenhum dos dois sites alvos do levantamento. 
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4.2 - T1 NOTÍCIAS 

 

O T1 Notícias foi criado em 29 de março de 2009, quando publicou as suas 

primeiras matérias sob o domínio www.t1noticias.com.br. Antes dele a jornalista 

Roberta Tum, com larga experiência em diversos veículos de comunicação, como 

Folha Popular e Alô Galera, além de programas de rádio e assessoria de 

comunicação, havia criado em junho de 2008 o “Blog da Tum”, voltado principalmente 

para pautas políticas, artigos e opinião e releases. 

 

Começamos com o Blog da Tum em junho de 2008. 

Era uma necessidade de comentar os fatos políticos. 

Tinha três espaços: Opinião, notas políticas e releases, 

comenda a diretora do portal, jornalista Roberta Tum. 

A partir da criação do site, a audiência foi aumentando 

assim como a necessidade de ampliar a equipe e os 

assuntos. (T1 NOTÍCIAS, 2021) 

 

Com 12 anos de existência o portal T1 Notícias, conforme informações do próprio 

site, é um dos mais acessados do Tocantins com mais de 427 mil visitantes mensais, 

que visitam em média 3,63 páginas e passam 3’28” em média navegando no site em 

cada uma dessas visitas. 

 

Ao visitar o site, nota-se que, assim como em outros sites do Tocantins existe 

um vasto espaço para a veiculação de web banners, que são os anúncios em formato 

digital de clientes públicos e privados como o Governo do Estado do Tocantins, a 

Prefeitura de Palmas, a Assembleia Legislativa do Tocantins, Sebrae, BRK, entre 

outros. Todavia, não é possível encontrar no site nenhum web banner de qualquer 

parlamentar. 

 

Entretanto, próximo ao rodapé do site é possível encontrar uma coluna intitulada 

“Ação Parlamentar”, no qual são veiculadas matérias de políticos, entre as quais 

aquelas cujos parlamentares efetuaram pagamentos ao site. 

 

http://www.t1noticias.com.br/
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Para quem acessa o site a partir do notebook, é possível ler no canto superior 

direito as palavras “Divulgação Institucional” em uma fonte de tamanho menor e pouco 

perceptível, que não indica, necessariamente, se tratar de material pago. (Anexo 1) 

 

Entretanto, na versão para celulares, que corresponde a cerca de 90% dos 

acessos não é possível encontrar a tal informação. (Anexo 2) 

 

Das 31 (trinta e uma) matérias dos parlamentares pagantes, apenas em cinco é 

possível encontrar a informação de “Divulgação Institucional” na parte interna das 

mesmas, fazendo com que aqueles que acessem diretamente as demais matérias 

veiculada nas redes sociais do sítio eletrônico, mesmo do computador, sequer 

suspeite se tratar de material pago. (Anexo 3) 

 

Mesmo nas matérias que têm na retranca (chapéu) a palavra “Divulgação 

Institucional” não fica claro se tratar de matéria paga, uma vez que a partir do momento 

em que uma assessoria de comunicação envia um release para qualquer veículo de 

comunicação já está se fazendo divulgação institucional sem que o veículo esteja 

recebendo necessariamente qualquer valor. 

 

Neste caso, o mais correto para ficar claro aos leitores que se trata de matéria 

paga, seria inserir a retranca (chapéu) “INFORME PUBLICITÁRIO”, deixando claro 

que aquele material que está sendo publicado é pago. 

 

O próprio nome “informe publicitário” já ganhou outros eufemismos como, 

“publieditorial” ou mais recentemente “advertorial”, mas o conceito é o mesmo: 

matérias pagas que precisam ser sinalizadas ao leitor, para que o mesmo tenha 

conhecimento do caráter daquilo que está lendo.  

 

Muitos anunciantes escolhem fazer um publieditorial pela razão errada. 
Querem iludir o público, fingindo que é a publicação, e não eles próprios, 
quem está falando bem do produto. Uma parte dos leitores cai na deles, 
mesmo com os cuidados exigidos pelos veículos. Mas outros percebem o 
truque e perdem um pouco da confiança na marca: “Se querem me enganar 
na propaganda, imagina no produto? (PAPAROUNIS, Demetrius, Meio e 
Mensagem, São Paulo, 2014) 
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Em um web banner do próprio site é possível ler os seguintes dizeres: “Anuncie 

conosco (63) 8484-7337 web banners, matérias institucionais e editais. www. 

t1noticias.com.br”. (Anexo 4) 

 

A partir desta informação, solicitamos que uma agência de publicidade pedisse 

ao portal uma proposta para um parlamentar fictício de uma cidade o interior do 

Tocantins, que desejava ter suas atividades parlamentares divulgadas.  

 

Na proposta, enviada pelo Gerente Comercial da empresa é possível ter acesso 

aos valores contratados cobrados e a descrição dos serviços oferecidos. Deixando 

claro que o material veiculado será a partir dos releases produzidos pela assessoria 

de comunicação do parlamentar. 

 

A proposta ressalta “o quanto os espaços nos portais de notícias de maior 

alcance, audiência e credibilidade são disputados” e oferece “parceria” com o suposto 

vereador. A proposta ressalta ainda a quantidade de 17 mil seguidores no Facebook, 

o que ampliaria o público atingido pela publicação. 

 

Os valores mensais variam entre R$ 1.000,00 e R$ 800,00, dependendo da 

quantidade de releases que serão veiculados no portal. 

http://www.t1noticias.com.br/
http://www.t1noticias.com.br/
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Figura 3. Proposta comercial enviada pelo portal T1 Notícias para divulgação de atividade 

parlamentar de um suposto vereador 
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4.3 - CLEBER TOLEDO 

 

O Blog do CT é um site pioneiro no Tocantins, criado em 2005 pelo jornalista e 

professor universitário paranaense Cleber Toledo, originalmente com o nome do seu 

criador e predecessor do blog tempo real, comandado por ele entre os anos de 2004 

e 2005, quando o modelo em vigor no Brasil eram os de sites com atualização minuto 

a minuto. Cleber Toledo é formado em Comunicação Social desde 1995 e foi professor 

em faculdades particulares antes de decidir empreender com o formato digital, uma 

novidade para o Tocantins.  

 

Em sua biografia no site, Cleber destaca a sua história de pioneirismo e ainda o 

livro escrito por ele 2018 – Crise Fiscal, Política e 3 Eleições (Ed. Veloso, 2020), além 

do título de Cidadão Tocantinense entregue pela Assembleia Legislativa e a medalha 

Pedro Ludovico Teixeira, entregue pelo Poder Legislativo goiano. 

 

Com 16 anos de existência, o Blog do CT é um visto como o principal sítio 

eletrônico voltado quase exclusivamente político do estado, com mais de 111 mil 

visitantes mensais, 1,58 página por visita e 1’3” de média de permanência de cada 

visitante. 

 

Assim como no site t1noticias, é possível encontrar grande quantidade de 

anúncios dos poderes públicos e da iniciativa privada, com um número até mais 

elevado e clientes como Energisa, Banco da Amazônia, Sicredi, além dos já citados, 

como Governo do Estado, Assembleia Legislativa e Prefeitura de Palmas. 

 

No Blog do CT também não é possível encontrar web banners de vereadores, 

deputados ou senadores, ou mesmo de partidos políticos. Também não existe coluna 

específica voltado para veiculação de matérias institucionais ou qualquer aviso que 

alguma das matérias é proveniente de assessorias de comunicação dos 

parlamentares ou pagos para serem veiculados. Sendo impossível para os leitores 

diferenciarem o conteúdo daquele produzido pelo Blog. 

Assim como no portal anterior pedimos para uma agência de publicidade entrar 

em contato com o departamento comercial da empresa, solicitando uma proposta para 

um vereador fictício, do interior do Tocantins. 
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A respostas foi enviada em seguida igualmente ressaltando o envio de releases 

por parte da assessoria de comunicação para publicação a partir do pagamento de 

R$ 1.500 mensais, com um desconto de R$ 400 para os contratos acima de seis 

meses. 

 

 

Figura 4. Proposta comercial enviada pelo portal Cleber Toledo para divulgação de atividade 

parlamentar de suposto vereador 
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4.4 - PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA 

 

Os portais da transparência foram institucionalizados através da Lei 

complementar 131/2009, conhecida como Lei da Transparência, aprovada na Câmara 

dos Deputados e sancionada pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

 

A Lei da Transparência foi criada com o intuito de fornecer aos cidadãos 

informações sobre como o dinheiro do contribuinte é gasto pelos órgãos municipais, 

estaduais e federais, dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, além de órgãos 

de fiscalização e empresas públicas, como tribunais de contas e geradoras de energia. 

 

Com base nesta lei, todos os órgãos, incluindo a Assembleia Legislativa do 

Tocantins, são obrigadas a disponibilizar em seus portais os relatórios de gastos mês 

a mês. 

 

No caso da CODAP o portal da transparência traz o nome do parlamentar, o 

nome e o CNPJ do prestador de serviço, o número da nota fiscal, além do valor e do 

serviço prestado. 

 

Diferentemente do portal da transparência do Senado Federal, o da Assembleia 

Legislativa não oferece acesso às notas fiscais emitidas, nas quais constam os 

serviços prestados. 

 

A nota fiscal nº 122 emitida pelo T1 Notícias em 30 de julho de 2021 para o 

senador Carlos Eduardo Torres Gomes, ou apenas Eduardo Gomes, do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), no valor de R$ 7.000,00, descreve o serviço como 

“Divulgação da Atividade Parlamentar no Home do site: www.t1noticias.com.br nos 

meses de junho e julho/2021”. 

http://www.t1noticias.com.br/
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Figura 5. Nota fiscal emitida pelo site T1 Notícias para o Senador Eduardo Gomes para divulgação 

da atividade parlamentar em julho de 2021 
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4.5 PARLAMENTARES PAGANTES 

 

Através do portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado do 

Tocantins (Aleto) foi realizada pesquisa nos dois meses mais recentes e 

imediatamente anteriores, maio e junho de 2021, sobre os gastos dos deputados 

estaduais com a chamada “Divulgação da Atividade Parlamentar”. 

 

Foram pesquisados os 24 deputados estaduais, dos quais três realizaram 

pagamentos mensais para os dois sites objetos deste estudo 

www.clebertoledo.com.br e www.t1noticias.com.br. 

 

Importante ressaltar que foram encontrados pagamentos de outros 

parlamentares para outros sites, jornais, agências de publicidade, entre outros, mas 

não foram quantificados e/ou qualificados por ultrapassarem a abrangência desta 

pesquisa.  

 

4.6 - CLÁUDIA LÉLIS 

 

Cláudia Telles Menezes Pires Martins Lélis, ou apenas Cláudia Lélis, 49 anos, é 

natural do Rio de Janeiro, mas foi radicada em Brasília. Veio para o Tocantins há 23 

anos para trabalhar como executiva na empresa responsável pela construção do 

Aeroporto de Palmas Brigadeiro Lysias Rodrigues. Exerceu também o cargo de 

secretária de comunicação da prefeitura de Palmas. Foi a primeira mulher eleita vice-

governadora do Estado do Tocantins, em 2014, e também a primeira integrante 

nacional do Partido Verde (PV) a ocupar o cargo, porém, em março de 2018 teve o 

diploma eleitoral cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) juntamente com o 

Governador Marcelo de Carvalho Miranda, do Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB) por abuso de poder econômico no pleito de 2014. Cláudia Lélis foi eleita a 

deputada estadual menos votada do estado, com 6.746 votos em 2018, vindo a ocupar 

o seu primeiro mandato como parlamentar graças ao coeficiente eleitoral. Ela declarou 

ao TSE possuir um patrimônio de R$ 185.000,00. 

 

http://www.clebertoledo.com.br/
http://www.t1noticias.com.br/
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A deputada Cláudia Lélis, do Partido Verde (PV), realizou um pagamento em 

maio e em junho para o site www.clebertoledo.com.br, cada um no valor de R$ 

1.000,00 e fez o mesmo para o site www.t1noticias.com.br, que recebeu também R$ 

1.000,00 pagos nos meses de maio e junho. 

 

Em cada um dos meses em que foram realizados os pagamentos a deputada 

estadual teve sete matérias publicadas no sítio eletrônico www.clebertoledo.com.br. 

Já no www.t1noticias.com.br a deputada teve sete matérias positivas publicadas no 

mês de maio e outras oito no mês de junho. 

 

 

Figura 6. Extrato dos gastos com Cota de Atividade Parlamentar da deputada estadual Cláudia Lélis 

no mês de maio. 

 

 

Figura 7. Extrato dos gastos com Cota de Atividade Parlamentar da deputada estadual Cláudia Lélis 

no mês de junho. 

 

http://www.clebertoledo.com.br/
http://www.t1noticias.com.br/
http://www.clebertoledo.com.br/
http://www.t1noticias.com.br/
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4.7 - ANTÔNIO ANDRADE 

 

Antônio Poincaré Andrade Filho, 62 anos, do Partido Social Liberal (PSL) é mais 

conhecido Toinho Andrade. nascido em Porto Nacional, foi vereador na cidade por 

três mandatos e presidente da Câmara. Em 2002, foi candidato a deputado estadual, 

tornando-se primeiro-suplente. De 1º de novembro de 2004 a novembro de 2005, 

assumiu vaga no parlamento estadual pela primeira vez. Nas eleições de 2006, 

novamente ficou na primeira suplência. Em 2007, assumiu a Secretaria Extraordinária 

de Coordenação Institucional do Estado. Em 2009, assume o mandato definitivo como 

parlamentar na Assembleia Legislativa, onde foi vice-líder do DEM e, na eleição de 

2010, assumiu a vaga de deputado, sendo reeleito em 2014. Em 2018 foi eleito 

novamente deputado estadual, com 18.947 votos. Após tomar posse ele assumiu a 

presidência da Aleto, sendo eleito com 22 dos 24 votos de seus pares, para o biênio 

2019-2020 e reeleito para o biênio 2021-2022. 

 

Em termos de patrimônio o parlamentar declarou à justiça eleitoral em 2018 que 

tinha em 2018 R$ 1.166.000,00 (Um milhão, cento e sessenta e seis mil reais). Em 

seu mandato mais recente o político foi eleito pelo Partido Humanista da Solidariedade 

(PHS), mas migrou para o Partido Trabalhista Brasileiro e em agosto de 2021 mudou 

novamente de partido, desta vez para o Partido Social Liberal (PSL), que, ao lado do 

partido dos trabalhadores, tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 53 

parlamentares, o que garante ao partido uma grande fatia do fundo eleitoral de R$ 

5.700.000,00 (cinco bilhões e setecentos milhões de reais) aprovado pelo Congresso 

para as eleições de 2022, mas vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito 

pelo PSL em 2018 e atualmente está sem partido.  

 

O deputado estadual Antônio Andrade, do Partido Social Liberal (PSL) realizou 

pagamentos mensais para ambos os sites, no valor de R$ 1.500,00.  

 

No mês de maio Antônio Andrade teve sete matérias de cunho positivo 

publicadas no site www.clebertoledo.com.br e outras dez no mês de junho. 

 

No site www.t1noticias.com.br Antônio Andrade teve também sete matérias de 

cunho positivo publicadas no mês de maio e outras dez no mês de junho. 

http://www.clebertoledo.com.br/
http://www.t1noticias.com.br/
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Figura 8. Extrato dos gastos com Cota de Atividade Parlamentar do deputado estadual e presidente 

da Assembleia Legislativa Antônio Andrade no mês de maio 

 

 

Figura 9. Extrato dos gastos com Cota de Atividade Parlamentar do deputado estadual e presidente 

da Assembleia Legislativa Antônio Andrade no mês de junho 

 

4.8 - VANDA MONTEIRO 

 

Vandelúcia Monteiro de Castro Reis, 39 anos, conhecida como Vanda Monteiro, 

nasceu em 14 de abril de 1982 na cidade de Miranorte, no Estado do Tocantins. 

Residente em Palmas há 26 anos, é bacharel em Direito. Como servidora pública 

contratada trabalhou em diversos órgãos estaduais e municipais. Filiada ao Partido 

Social Liberal, Vanda Monteiro foi eleita ao cargo de vereadora de Palmas em 2016 

com 1.825 votos, sendo eleita por seus pares primeira secretária da Mesa Diretora da 

Câmara Municipal. Em 2018 foi eleita Deputada Estadual do Tocantins, para o 

mandato de 2019-2022 com 7.796 votos, sendo a única deputada estadual no 



47 
 

Tocantins eleita no partido do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Em 2020 

foi candidata à prefeita de Palmas, terminando em quinto lugar, com 11.079 votos, ou 

8,68% dos votos válidos. Porém ela conseguiu que o seu esposo, Márcio da Costa 

Reis (PSL) fosse eleito vereador, com 1.189 votos. 

 

A deputada estadual Vanda Monteiro, realizou dois pagamentos de R$ 2.000,00, 

cada, nos meses de maio e junho para o site www.clebertoledo.com.br. 

 

Busca no referido sítio eletrônico mostra que em cada mês a deputada teve 

quatro matérias de cunho positivo publicadas, da forma como está colocada na 

proposta enviada à agência de publicidade. 

 

 

Figura 10. Extrato dos gastos com Cota de Atividade Parlamentar da deputada estadual Vanda 

Monteiro nos mês de maio 

 

http://www.clebertoledo.com.br/
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Figura 11. Extrato dos gastos com Cota de Atividade Parlamentar da deputada estadual Vanda 

Monteiro nos mês de maio 

 

4.9 - TOTALIZAÇÃO 

 

O total de publicações referentes à soma dos três deputados pagantes é de 39 

no portal www.clebertoledo.com.br, enquanto a soma dos demais 21 deputados não 

pagantes é de 15. Os números mostram uma clara tendência de publicação das 

matérias provenientes dos deputados pagantes, que representam apenas 12,5% do 

total de deputados estaduais, mas detêm 72,22% das matérias publicadas nos meses 

de maio e junho, enquanto os deputados estaduais não pagantes, que representam 

87,5% do total, detêm apenas 27,78% das publicações. 

 

Importante frisar que entre as 15 publicações dos parlamentares não pagantes 

1/3 são do deputado estadual Professor Júnior Geo, do Partido Republicano da Ordem 

Social (PROS), que é o único parlamentar de oposição ao governo estadual em 

relação aos 24 parlamentares estaduais do Tocantins, o que pode ser a razão de ele 

ter recebido tal atenção, uma vez que não consta no portal da transparência 

pagamentos dele para o portal Cleber Toledo. 

 

http://www.clebertoledo.com.br/
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Figura 12. Gráfico demonstrando o percentual de aparições por deputado nos meses de maio e 

junho no Portal Cleber Toledo 

 

 

Figura 13. Gráfico comparativo entre o percentual de matérias publicadas de deputados 

pagantes e não pagantes no Portal Cleber Toledo 

 

No site www.t1noticias.com.br o total de publicações dos dois deputados 

pagantes nos meses de maio e junho de 2021 é de 32, enquanto a soma dos demais 

22 deputados não pagantes é de apenas 5. Assim como no outro portal de notícias os 
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http://www.t1noticias.com.br/
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números mostram que os deputados pagantes são priorizados com relação às 

publicações, pois representam apenas 8,33% do total de parlamentares, mas detêm 

86,49% das publicações relativas aos parlamentares. Os não pagantes, que 

representam 91,67% têm apenas 13,51% das publicações no período. 

 

 

Figura 14. Gráfico demonstrando o percentual de aparições por deputado nos meses de maio e 

junho no T1 Notícias 

 

 

Figura 15. Gráfico comparativo entre o percentual de matérias publicadas de deputados 

pagantes e não pagantes no T1 Notícias 
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5 - CAPÍTULO IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho visou jogar luz sobre as relações entre políticos e 

imprensa que fecham os olhos para questões éticas. No decorrer da pesquisa nos 

deparamos com inúmeros casos de outros veículos de comunicação que recebiam 

verbas até maiores dos alvos desta análise, e escritórios de advocacia com valores 

estratosféricos pagos com recursos públicos provenientes da CODAP dos deputados 

estaduais, se estendendo a todas as esferas legislativas, como vereadores, 

deputados federais e até senadores da República. 

 

Desta forma conseguimos concluir que não é possível afirmar com base em 

documentos que os parlamentares firmaram contratos com os veículos de 

comunicação objetos deste estudo, pois os mesmos não são disponibilizados pelos 

deputados ou em portais de transparência e muito menos pelos sites em tela. 

 

Entretanto, dado o amplo conjunto probatório de notas fiscais, registros de 

pagamentos aos sites nos canais oficiais e a publicação de material publicitário, 

proveniente das assessorias de comunicação, que em tese, deveria ser jornalístico, e 

ainda as propostas que demonstram que os veículos analisados prestam este tipo de 

serviço, fica evidente a relação direta entre as publicações e os valores percebidos 

pelos sites alvo deste recorte. 

 

Não haveria problema na publicação do material dos deputados, uma vez que 

ficasse totalmente claro ao leitor se tratar de matéria paga. Entretanto, a não 

observância deste dispositivo gera uma série de contrariedades éticas tanto para os 

políticos envolvidos quanto para os veículos de comunicação. 

 

Importante salientar que não foi objeto deste estudo a análise acerca da 

legalidade jurídica das publicações, uma vez que incorreria numa extensa pesquisa 

no campo do direito cível e até mesmo eleitoral, o que não é a nossa proposta para 

este trabalho. 
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O Código de Ética do Jornalista estabelece o que “O compromisso fundamental 

do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu 

trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação”, afirma em seu capítulo 

II, Artigo 4º. Porém, não há que se falar com desvio ético do jornalista, pois uma vez 

que o acordo se dá no ambiente comercial o material pseudojornalístico sequer passa 

pelo seu crivo, indo das assessorias direto para a publicação, sendo de inteira 

responsabilidade do veículo. 

 

Da mesma forma, em seu Artigo 7º, parágrafo VIII, o Código de Ética relata que 

“O jornalista não pode: assumir a responsabilidade por publicações, imagens e textos 

de cuja produção não tenha participado;”, o que também não ocorreu, uma vez que 

as matérias analisadas não eram assinadas por qualquer profissional pertencente a 

qualquer um dos sites analisados.  

 

Outro ponto a ser levado em consideração pelos leitores deste trabalho é que 

como dito nos primeiros capítulos deste Trabalho de Conclusão de Curso, o mercado 

jornalístico, publicitário e de assessoria de comunicação passa por profundas 

transformações devido à chegada das redes sociais e influenciadores que 

abocanharam boa parte da receita que antes era destinada aos veículos de 

comunicação, fazendo com que os mesmos, por vezes priorizem o ganho financeiro 

em detrimento dos preceitos jornalísticos para continuarem funcionando em um 

ambiente cada vez mais desafiados e hostil ao jornalismo profissional. 

 

“É importante enfatizar que não obstante a 

concentração e a dependência da imprensa com 

relação à publicidade, a competição em matéria de 

imprensa permanece relativamente aberta” (FAYT, 

Apud MEDINA, 1978, p. 19) 

 

Acreditamos que a partir deste estudo políticos e veículos de comunicação 

podem trabalhar juntos para deixar claro aos leitores que o material publicado no site 

foi produzido pela assessoria de comunicação do parlamentar e está sendo publicado 

a partir de contrato financeiro/comercial entre as partes. 
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Aos colegas estudantes de Jornalismo este TCC serve como um retrato da 

realidade com a qual irão se deparar ao sair do seio acadêmico em direção ao 

mercado de trabalho e na escolha da forma como pretendem seguir suas carreiras 

uma vez que tenham que enfrentar a realidade fática da profissão. 

 

Aos leitores que não pertencem às assessorias de comunicação, às redações 

ou às agências de publicidade este trabalho serve de alerta para a necessidade de 

um senso crítico mais apurado, para não consumir proselitismo político como se fosse 

uma notícia de fato, uma vez que para consumir notícia sem cair nas em fake news, 

ou da chamada pós-verdade, é necessário ter repertório. 

 

Encerramos este trabalho com a celebre frase de William Randolph Hearst: 

“Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é 

publicidade”.  
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