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RESUMO 

A partir de Davis (2018) e Hall (1978), é possível estabelecer que notícias sobre crimes 

podem influenciar a opinião pública quanto à necessidade de leis penais que 

provoquem aumento no encarceramento, sobretudo de pessoas negras. Com este 

ponto de partida, realizamos uma análise de enquadramento, com base em Entman 

(2018) e Porto (2004), das 146 notícias sobre crimes de cobertura local do portal 

Metrópoles publicadas entre os dias 1 e 28 de fevereiro de 2021 a fim de verificar se 

há relação entre o enquadramento dessas matérias e o perfil dos encarcerados no 

DF. Nossas análises apontam que há predominância da fonte policial e a equivalência 

entre o perfil dos acusados nas reportagens e dos encarcerados, que se constituem 

de homens jovens e negros. Além disso identificamos nos comentários a presença de 

uma reação pública punitivista. Concluímos que as notícias do portal favorecem 

estereótipos capazes de impactar a opinião pública quanto à necessidade de punição 

mais severa a esses indivíduos. 

Palavras-chave: 1. Encarceramento; 2. Racismo; 3. Jornalismo; 4. Enquadramento; 

5. Metrópoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

From Davis (2003) and Hall (1978), it is possible to establish that news about crimes 

can influence public opinion regarding the need for criminal laws that cause an 

increase in incarceration, especially for black people. With this starting point, we 

carried out a framework analysis, based on Entman (2018) and Porto (2004), of the 

146 local coverage crime news of Metrópoles portal published between February 1st 

and February 28th, 2021 in order to verify if there is a relation between the framing of 

these news and the profile of prisoners in Distrito Federal. Our analysis points out a 

predominance of the police source and the equivalence between the profile of the 

accused in the news and the profile of the prisoners, who are both young black men. 

In addition, we identified in the comments the presence of a punitive public reaction. 

We conclude that the news from the portal favor stereotypes capable of impacting 

public opinion regarding the need for more severe punishment for those individuals. 

 

Key-words: 1. Incarceration; 2. Racism; 3. Journalism; 4. Framing; 5. Metrópoles 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, será feita uma análise de enquadramento, com base em 

Entman (2018) e Porto (2007), das 146 notícias sobre crimes de cobertura local do 

portal Metrópoles publicadas entre os dias 1 e 28 de fevereiro de 2021, com a 

finalidade de verificar se há alguma relação entre o enquadramento dessas matérias, 

o perfil dos encarcerados no Distrito Federal e a opinião pública. Entretanto, para 

explicar as razões para a escolha dessa proposta, será preciso fazer uma breve 

contextualização. 

A ideia para este trabalho surgiu da minha experiência como estudante dos 

cursos de Jornalismo e Direito, que me trouxeram o interesse em realizar um projeto 

de pesquisa que relacionasse as duas áreas do conhecimento. Ao entrar em contato 

com disciplinas de Direito Penal, me foi recomendada a leitura de Estarão as prisões 

obsoletas?, de Angela Davis. O livro trata de uma crítica ao complexo prisional-

industrial, onde capitalismo, mídia e encarceramento estão intimamente relacionados. 

Apesar da autora relatar essa dinâmica dentro de um contexto norte-americano, 

percebi que poderia ser possível pensar sobre a mesma problemática dentro do 

contexto brasileiro. 

O complexo prisional-industrial trata-se de uma dinâmica em que as pessoas 

encarceradas são utilizadas como mão de obra trabalhadora, realizando serviços para 

o Estado ou para empresas. Por não receberem salários, ou receberem em valores 

inferiores ao que receberiam se exercessem o mesmo trabalho em liberdade, os 

presidiários passariam a viver em um ambiente com enorme semelhança ao sistema 

escravocrata, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas encarceradas 

são pessoas negras. (DAVIS, 2003, p. 24).  

Essa informação é relevante para o contexto brasileiro, onde o trabalho também 

é incentivado dentro dos presídios ao passo que a cada três dias de trabalho, o preso 

terá direito a remir um dia de pena. Decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

ainda consideram que esse trabalho deverá ser realizado sem qualquer direito à 

remuneração, posto que é voluntário. Importante destacar que, segundo o 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen-2017), 73% dos 

presos no Brasil são pessoas negras. 
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Com relação aos Estados Unidos, Angela Davis complementa que a mídia 

contribui para que a população não só deixe de perceber essa dinâmica do complexo 

prisional-industrial, mas também demande políticas penais mais punitivas, 

responsáveis pelo aumento na população carcerária. Isso ocorre devido às 

representações irreais de presídios em filmes e séries de televisão e por conta da 

divulgação massiva de notícias de casos policiais, que passam ao público a sensação 

de que a criminalidade está aumentando. Ao se enrijecer o sistema penal, no entanto, 

aumenta-se apenas a lotação nos presídios, sem qualquer impacto sobre os índices 

de criminalidade. (DAVIS, 2003, pp. 16 e 76). 

Ao pesquisar mais profundamente sobre notícias de casos policiais, com o 

intuito de identificar esse descompasse entre a narrativa das notícias e a realidade, 

um dos elementos que mais se destacam é com relação as fontes utilizadas pelos 

jornalistas. Romão (2013) e Hall (1978) discorrem sobre como as fontes 

predominantes desse tipo de matéria contribuem para que a população tenha uma 

percepção enviesada com relação à criminalidade. Ambos autores afirmam que esse 

tipo de jornalismo utiliza apenas fontes oficiais, como a polícia, os militares e as cortes 

judiciais. Esse fator implica em um desrespeito ao contraditório, posto que apenas 

uma versão dos fatos está sendo narrada ao público. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral fazer uma análise de 

enquadramento das notícias sobre crimes de cobertura local publicadas entre os dias 

1 e 28 de fevereiro de 2021 do portal Metrópoles a fim de verificar a afinidade entre 

as notícias e os perfis dos acusados e dos encarcerados no DF. A hipótese é que 

essas notícias darão maior destaque à fonte policial, fator que poderia contribuir para 

a construção de estereótipos que desumanizam os acusados de crimes, uma vez que 

estes estão sendo silenciados. 

Com o intuito de delimitar a pesquisa no contexto do Distrito Federal, foi 

escolhido o Metrópoles por ser um portal produzido localmente, com um grande 

número de matérias sobre o tema da segurança, em que todas possuem autoria 

definida, sendo redigidas pela redação do próprio portal. O período de análise 

escolhido foi entre os dias 1 e 28 de fevereiro de 2021. Dentro desse mês, o portal 

publicou 146 notícias sobre crimes.  
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O primeiro objetivo específico será verificar se o perfil dos acusados equivale 

ao perfil dos encarcerados, considerando que no Distrito Federal, segundo o Infopen-

2017, a maioria das pessoas encarceradas são homens negros entre 18 e 45 anos de 

idade. O segundo objetivo específico será observar se há predominância da fonte 

policial por meio da análise de enquadramento. 

A análise com relação à equivalência entre o perfil dos acusados e o perfil dos 

encarcerados será de suma importância, pois este trabalho enfocará nas notícias 

sobre crimes para estabelecer uma discussão acerca da influência do racismo na 

construção das narrativas policiais, uma vez que dados do Infopen-2017 apontam que 

a maioria das pessoas encarceradas no Brasil são pessoas negras. Quirino (2017) 

defende que, apesar do jornalismo ser importante para se gerar um debate na 

sociedade acerca da criminalidade e da segurança pública, há em curso no Brasil um 

genocídio da juventude negra, contexto em que a cobertura da violência nos jornais, 

em sua maioria nas editorias de Polícia, não costuma trazer a abordagem racial. A 

autora traz dados do Mapa da Violência de 2012, desenvolvido pela Agência Nacional 

do Desenvolvimento da Infância (ANDI), que verificou que no ano de 2010 apenas 

0,2% das notícias em editorias policiais trouxeram abordagens sobre raça/racismo. 

Também será feita uma análise de comentários do público, pois por meio dela 

será possível observar se as notícias analisadas realmente contribuem para uma 

percepção pública mais punitivista. O punitivismo, vale destacar, se trata de uma 

perspectiva do direito criminal que impõe ao Estado o poder-dever de reprimir 

indivíduos que infringem a lei. Assim sendo, será avaliado se as notícias podem 

contribuir para algum tipo de clamor popular para o punitivismo penal, situação que 

teria como consequência o aumento no encarceramento, sobretudo de pessoas 

negras. 

Para cumprir com os objetivos propostos, foi feita uma ficha de análise de 

conteúdo (p.55) para identificar os enquadramentos interpretativos (restrito, plural 

fechado, plural aberto ou temático) e os enquadramentos noticiosos (episódico, 

ataque, defesa ou neutro), com base em Porto (2007), que permitirão identificar se há 

predominância de fontes policiais dentro as notícias. Nessa ficha, também será 

assinalado o perfil dos acusados nos quesitos gênero, idade e raça a fim de fazer uma 

comparação com o perfil dos encarcerados no DF. Do mesmo modo, será identificado 
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o teor dos comentários do público para averiguar se eles serão ou não punitivistas. 

Por meio da ficha, também se analisará o número de linhas, para verificar o tamanho 

dessas notícias, e serão identificadas quais são as expressões mais utilizadas para 

fazer referência aos acusados dentro das matérias, com a finalidade de verificar se há 

a desumanização desses indivíduos e/ou desrespeito à presunção de inocência. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

2.1 Da escravidão ao complexo prisional-industrial 

Em Estarão as prisões obsoletas? Angela Davis (2018) explica a lógica por trás 

do complexo prisional-industrial nos Estados Unidos, onde prisioneiros são utilizados 

como mão de obra trabalhadora por grandes corporações, recebendo valor aquém do 

que receberiam se estivessem livres. Segundo a autora, essa estrutura é bastante 

lucrativa e incentiva que o governo tenha interesse em aumentar o encarceramento.  

A mídia, nesse contexto, desenvolve um papel fundamental, ainda que por 

vezes inconsciente, de tornar a sociedade receptiva a políticas criminais mais 

punitivas. Uma das formas em que a mídia manifesta esse papel, ainda segundo a 

autora, é por meio da divulgação ostensiva de notícias policiais. Tais matérias 

possuiriam a capacidade de desencadear uma reação de medo e insegurança na 

sociedade, que passaria a demandar do Poder Público maior severidade no sistema 

penal, o que, por conseguinte, provocaria o aumento no número de presidiários no 

país. 

A mídia, especialmente a televisão (...), tem um grande interesse em 
perpetuar a noção de que a criminalidade está fora de controle. Com a nova 
concorrência de redes de televisão a cabo e canais de notícias 24 horas, 
noticiários e programas sobre crimes (...) proliferaram loucamente. De acordo 
com o Centro de Mídia e Negócios Públicos, a cobertura de crimes foi o tópico 
número um dos noticiários noturnos na última década. De 1990 a 1998, as 
taxas de homicídio caíram pela metade em todo o país, mas as histórias de 
homicídios nas três principais redes de televisão aumentaram quase quatro 

vezes. (MANNING, 1997 apud DAVIS, 2018, p. 76) 

Davis (2018) aponta que a origem dessa lógica de incentivo ao encarceramento 

nos Estados Unidos esteve na aprovação de códigos penais norte-americanos 

elaborados após a abolição da escravidão. De acordo com a autora, esses códigos, 

denominados Códigos Negros, funcionaram como métodos de prolongamento do 

sistema escravocrata, pois estabeleceram crimes que só eram crimes se fossem 

cometidos por pessoas negras, fazendo com que ex-escravos fossem direcionados 

aos presídios, onde estariam sujeitos a trabalhos forçados.  

 Nesse primeiro momento, no período pós-abolição, a autora também ressalta 

a contribuição da mídia, que relacionava a figura do homem negro com a figura do 

criminoso, propagando a ideia de que o encarceramento de pessoas negras era 
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necessário para a ordem pública. Essa situação é explicada em maiores detalhes no 

documentário A 13ª Emenda (2016), dirigido por Ava DuVarnay, onde é destacado o 

papel do cinema nessa dinâmica, sobretudo a partir do filme O nascimento de uma 

nação (1915), produzido após a derrota dos estados do Sul na Guerra Civil americana. 

 Nessa produção cinematográfica, e em várias que se seguiram 

posteriormente, o homem negro foi quase sempre retratado como uma figura 

perigosa, como uma ameaça a mulheres brancas. “Toda imagem que vemos dos 

negros é uma imagem degradada e bruta. Canibalesca, animalesca. A imagem do 

homem afro-americano”, disse o professor de história da Universidade de Harvard 

Henry Louis Gates Jr, ao ser entrevistado no documentário. Também em A 13ª 

Emenda, o professor de história, raça e políticas públicas da Universidade de Harvard 

Khalil G. Muhammad destaca que essa representação do homem afro-americano nos 

filmes tinha um propósito muito claro: “Todos os mitos de homens negros como 

estupradores se originaram do fato de a elite política branca e a reconstrução do 

comércio precisarem do trabalho negro”. 

No Brasil, também é possível traçar uma relação histórica entre o fim do sistema 

escravocrata e as políticas criminais de encarceramento de pessoas negras. Logo 

após a abolição da escravidão em 1888, foi aprovado o novo Código Criminal dos 

Estados Unidos do Brasil, em 1890. Tal código criminalizava religiões africanas e a 

capoeira, medidas que provocaram um encarceramento em massa de ex-escravos. 

O elemento negro não era apenas uma característica física pessoal, mas era 
sim um agravante na caracterização do nível de delinqüência do acusado ou 
acusada. Portanto, a capoeira e os rituais religiosos africanos foram 
criminalizados pelo primeiro código penal da República, não tanto porque 
estes representavam risco à sociedade, mas porque seus principais 
praticantes, os negros, eram vistos pela sociedade como perigosos, 
vagabundos, desordeiros. (AZEREDO; SERAFIM, 2011, p. 8). 

Ao mesmo tempo, as classes altas da sociedade brasileira, com maior controle 

sob a política nacional, estavam fascinadas com o surgimento do cinema e assistiam 

a filmes produzidos no exterior, que, como já demonstrado, associavam a imagem do 

negro à do criminoso. Em momento posterior, quando começaram a surgir produções 

nacionais, estas eram releituras de casos policiais. (KREUTZ, 2019). Dessa forma, é 

possível considerar que a mídia teve especial contribuição para fazer com que a 

população não visse o Código de 1890 como uma forma de prolongamento do sistema 
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escravocrata, mas sim como uma medida necessária para manter a ordem e a 

segurança pública. 

Em um contexto mais recente, Davis (2018) traz como exemplo o que ocorreu 

nos Estados Unidos a partir do governo Nixon, se estendendo aos governos Raegan 

e Bush, em que a sociedade norte-americana tinha a percepção de que a 

criminalidade estava aumentando. A população, então, passou a exigir políticas 

criminais mais punitivas que foram prontamente acatadas pelo governo americano, 

situação que demandou a construção de novos presídios para alocar todos os 

encarcerados. 

Quando, na década de 1980, durante o que ficou conhecido como Era 
Reagan, houve um esforço para construir mais prisões e encarcerar um 
número cada vez maior de pessoas, políticos argumentaram que medidas 
“severas no combate ao crime” — incluindo algumas detenções e penas mais 
longas — manteriam as comunidades livres da criminalidade. No entanto, a 
prática do encarceramento em massa durante esse período teve pouco ou 
nenhum efeito sobre as estatísticas oficiais de criminalidade. Na realidade, o 
padrão mais óbvio foi que populações carcerárias maiores não levaram a 
comunidades mais seguras, mas a populações carcerárias ainda maiores. 
Cada nova prisão se multiplicava em mais uma nova prisão. (DAVIS, 2018, 
p. 11) 

Segundo Stuart Hall, as estatísticas que explicitam um aumento de crimes não 

possuem indicativos concretos de que o volume de crimes realmente cresceu, fato 

que o autor afirma ser reconhecido até mesmo pela própria polícia. Isso ocorre devido 

a seis fatores. O primeiro deles aponta para o fato de que essas estatísticas só 

alcançam os crimes que foram reportados e não a totalidade de crimes cometidos. O 

segundo fator é que pode haver diferenças na coleta de dados em diferentes áreas 

dentro de uma mesma região. O terceiro, que a polícia pode ficar sensibilizada a 

resolver casos que envolvam alguns crimes em específico, aumentando não somente 

as abordagens policiais, mas o número em que esses crimes são reportados. O 

quarto, que a população também pode ficar sensibilizada com certos tipos de crimes, 

aumentando as denúncias. O quinto fator, segundo Hall (1978), é que estatísticas 

criminais são arbitrárias, pois se baseiam não em categorias sociológicas, mas em 

categorias legais. O sexto e último fator é que as mudanças nas leis dificultam as 

comparações sobre a incidência de algum tipo de crime através do tempo. (HALL, 

1978, pp. 9-10). 
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A contextualização da raiz escravocrata do problema é importante para este 

trabalho porque, de acordo com informações do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (Infopen-2017), o Brasil é o terceiro país com maior 

número de prisioneiros no mundo, onde 73% de todos esses presos são pessoas 

negras. Também segundo o Infopen-2017, de todos os condenados que trabalham, 

75% não recebem nada ou recebem menos que ¾ de salário mínimo. No Distrito 

Federal, 100% dos presos não recebem absolutamente nada pelo trabalho realizado. 

 Dessa forma, considerando o papel da mídia dentro desse contexto, será 

abordado no próximo tópico, o conceito de jornalismo policial, uma vez que essa 

modalidade de jornalismo, de acordo com os autores até agora referenciados, 

aparenta ser uma das causas dessa percepção equivocada sobre as taxas de 

criminalidade na sociedade. 

 

2.2 Jornalismo policial  

Antes de discorrer sobre jornalismo policial, é preciso destacar que as notícias 

sobre crimes do portal Metrópoles não se encaixam na definição tradicional de 

jornalismo policial, uma vez que não pregam pelo sensacionalismo e pela 

desinformação, aspectos costumeiros em programas televisivos de entretenimento. 

Entretanto, será feita uma breve explicação sobre o que é tradicionalmente o 

jornalismo policial para, em seguida, explicar o motivo para que, para fins desta 

pesquisa, essas notícias serão consideradas como jornalismo policial. 

Segundo Romão (2013), o jornalismo policial pode ser definido como aquilo que 

é oposto ao jornalismo tradicional, uma vez que, ao prezar pelo sensacionalismo, 

desrespeita princípios básicos e se aproxima mais da área do entretenimento do que 

da informação. Os repórteres assumem uma postura participativa e opinativa, 

procurando estimular o interesse do público, mesmo que o fato narrado careça de 

relevância. 

Romão (2013) indica três aspectos principais do jornalismo policial. O primeiro 

deles é o sensacionalismo, responsável por captar a atenção dos leitores. O segundo 

é o estabelecimento da credibilidade, que tem como objetivo construir uma sensação 

de autoridade dos veículos midiáticos. O terceiro e último aspecto diz respeito à visão 
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de mundo do jornalismo policial, onde a notícia está supostamente inserida em um 

contexto em que a realidade social é violenta devido à falta de caráter de determinados 

indivíduos.  (ROMÃO, 2013, p. 41) 

Sobre o sensacionalismo, o autor destaca que se trata de um enfoque 

exacerbado em certos detalhes com a finalidade de tornar os leitores emocionalmente 

envolvidos e acríticos na narrativa policial.  

Em oposição ao jornalismo isento e sóbrio, as notícias são marcadas pelo 
exagero, pela ênfase e pela intensa qualificação dos ocorridos, em uma clara 
tentativa de estimular as sensações e emoções do público. Constroem-se, 
assim, pequenas histórias ao redor dos fatos apresentados, de modo a deixá-
los mais interessantes. (ROMÃO, 2013, p. 42). 

Com relação a esse aspecto, as notícias sobre crimes do portal Metrópoles não 

são similares ao jornalismo policial, como definido por Romão (2013). Ainda que seja 

possível identificar em algumas notícias algum artifício para tornar os leitores 

emocionalmente envolvidos, por meio de uma rápida observação nas publicações do 

portal é possível perceber que essa não é uma característica marcante das notícias 

do portal, uma vez que a cobertura demonstra ter características em estilo mais factual 

e episódico. 

Com relação ao estabelecimento da credibilidade, no entanto, há similaridades. 

Romão (2013) enfatiza que nas notícias policiais há uma exaltação das instituições 

policiais, sobretudo pelo fato de que esse tipo de jornalismo é pautado apenas em 

dados oficiais, seja da Polícia Civil ou da Brigada Militar, enquanto vítimas, 

testemunhas e especialistas raramente são ouvidos. 

Hall (1978) já havia questionado essa predominância das autoridades policiais 

nas notícias sobre crime. O autor considera a polícia, a mídia e o judiciário como 

definidores primários institucionais, que agem ativamente no intuito de legitimar as 

próprias ações. “O que é mais impressionante sobre as notícias criminais é que muito 

raramente envolve um relato em primeira mão do crime em si.” (HALL, 1978, p.68, 

tradução nossa). 

Com relação ao judiciário como fonte de matérias jornalísticas sobre crimes, a 

questão é mais complexa. Hall (1978) destaca que a maioria dos crimes que são 

reportados pela imprensa não são acompanhados até o final, isto é, até a decisão das 
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cortes judiciais. Isso ocorre não só por conta das ocasiões em que os suspeitos não 

são encontrados pela polícia, mas também porque as decisões judiciárias são 

consideradas rotineiras e, portanto, carentes de valor-notícia. As exceções a essa 

regra seriam situações em que o crime é particularmente hediondo ou dramático, 

quando a culpa é notória e quando há evidências da existência de uma ‘onda’ de 

certos tipos de crimes. Nesses casos, a resposta judicial ao crime ganha relevância. 

(HALL, 1978, pp.31-32) 

Nas reportagens da imprensa sobre esses crimes e criminosos mais 
proeminentes, os seus aspectos mais bizarros, ultrajantes ou ameaçadores 
certamente serão enfocados. Se provada a culpa, os criminosos serão 
tratados com a maior severidade que a lei permitir. Mais significativamente, 
poucos juízes irão pronunciar a sentença em tais casos sem uma longa 
homilia ou admoestação, que seleciona o que é especial sobre o acusado ou 
crime, traça comentários, geralmente em termos do que a sociedade irá ou 
não tolerar e, no encerramento, fornece alguma justificativa para a sentença 
proferida. Esses criminosos e seus crimes recebem um tratamento - dos 
tribunais e da mídia - que os marca conscientemente como diferentes do resto 
da sociedade. (HALL, 1978, p. 31, tradução nossa). 

Essa informação é importante, pois se apenas os casos mais excepcionais são 

acompanhados pela mídia até o trânsito em julgado nos tribunais, onde idealmente há 

uma decisão imparcial sobre o acontecimento baseada em fatores que vão além do 

relato policial, então é possível que muitos suspeitos de casos considerados normais 

ou de menor relevância acabem sendo inocentados sem que isso sequer chegue ao 

conhecimento público. Além disso, se as sentenças judiciais veiculadas pela mídia 

jornalística são ao mesmo tempo severas e apresentadas como a conclusão de todo 

um desenrolar narrativo, na maioria das vezes sendo uma pauta recorrente da 

imprensa durante um certo período de tempo, então é possível que a impressão que 

o público tenha ao acompanhar essas notícias é de que a solução para o problema 

da segurança pública é sempre a severidade na aplicação das leis penais. 

Contudo, o maior problema, segundo os autores, não está na falta de 

acompanhamento de todos os casos até as instâncias judiciais, mas sim no fato de 

que as notícias desrespeitam o contraditório ao contar apenas a perspectiva policial 

sobre o acontecimento. Por conta disso, as notícias policiais reproduzem a relação de 

poder entre policiais e acusados, onde estes são desumanizados e aqueles, 

exaltados. 
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Esse segundo aspecto é um dos objetivos específicos deste trabalho. Se 

comprovada a hipótese desta pesquisa de que as notícias sobre crimes do portal 

Metrópoles privilegiam as fontes policiais, então será possível argumentar sobre as 

similaridades entre essas notícias e o jornalismo policial tradicional com relação aos 

seus possíveis efeitos. 

Por fim, Romão (2013) conclui com o terceiro aspecto, de que o jornalismo 

policial contribui para a presença de uma atmosfera de ameaça e medo, propagando 

a ideia de que a realidade social é insegura. Essa sensação pode fazer com que uma 

parcela da sociedade deseje saciar um sentimento de vingança àqueles que 

causaram danos às “pessoas de bem”. 

Com relação a esse aspecto, é preciso primeiro entender um contexto anterior 

à notícia. Maria Stela Grossi Porto (2009) defende que, por força de repetição nos 

veículos midiáticos, algumas crenças passam a vigorar no imaginário popular. A 

autora cita alguns exemplos, dentre eles está a ideia de que a violência é um 

fenômeno urbano em constante crescimento, causado pelo enfraquecimento de 

valores morais e familiares. 

Hall (1978) também destaca que a opinião pública não surge de forma 

arbitrária, sendo ela moldada pela própria estrutura social por meio de um processo, 

que ganha cada vez mais força à medida em que o crime é colocado no centro do 

debate público. O autor afirma que a discussão sobre crime nunca é socialmente 

inocente, pois já influencia a sociedade por meio de opiniões leigas e ideologias, 

desde os simples boatos às conversas de senso comum. 

Quanto mais um crime se coloca no palco público, quanto mais altamente 
estruturado ele se torna, quanto mais limitado pelas estruturas disponíveis de 
compreensão e interpretação, mais sentimentos, emoções e atitudes 
socialmente validados são mobilizados em torno dele. (HALL, 1978, p. 136, 
tradução nossa). 

Essa atmosfera de medo, para fins desta pesquisa, está atrelada à 

sedimentação de crenças do imaginário popular, sobretudo de que pessoas que 

cometem crimes são pessoas imorais e que o ambiente urbano é violento. Maria Stela 

Grossi Porto (2009) afirma haver uma correspondência entre medo e violência, 

falando-se de ambos como realidades inseparáveis. O simples diagnóstico de que a 

violência e a criminalidade estão aumentando é capaz de gerar comoção popular 
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suficiente para que o debate acerca da solução desse tipo de problema seja 

reacendido. Nesse contexto, Maria Stela Grossi Porto (2009) reforça que é comum 

que o Estado se sinta impelido a dar uma resposta à sociedade, executando desde 

simples repasses financeiros até mudanças no processo legislativo, com o 

endurecimento de penas. 

São medidas que visam a intervir atestando a eficácia da atuação policial e 
anestesiando o clima de medo e insegurança que, nesses contextos, toma 
conta da população. Medidas necessárias, algumas delas, mas insuficientes, 
se tomadas isoladamente. (PORTO, 2009, p. 220). 

As notícias sobre crimes do portal Metrópoles, ainda que não utilizem recursos 

de exagero, sensacionalismo e exacerbado enfoque nos aspectos mais ultrajantes 

dos acontecimentos, são capazes de gerar uma atmosfera de medo devido a uma 

construção social que é anterior à própria notícia, que vem de crenças e estereótipos 

já enraizados na sociedade. Além disso, se confirmada a hipótese da predominância 

da fonte policial, essas notícias também estarão relatando apenas uma visão sobre o 

acontecimento, o que pode acarretar em injustiças. Com essas considerações, é 

possível traçar uma semelhança entre as notícias sobre crimes e o conceito de 

jornalismo policial identificado por Romão (2013). 

Por fim, o autor também destaca as implicações raciais que o tema da 

criminalidade sugere no contexto brasileiro:  

Por meio de um raciocínio simplista e maniqueísta, constrói-se um conjunto 
de crenças, um ticket ideológico, segundo o qual o criminoso é visto como a 
origem de nossas mazelas, a fonte de todos os problemas que nos afligem. 
Como esses pretensos criminosos são, na sua maioria, jovens do sexo 
masculino, pobres e pardos, os preconceitos do Jornalismo Policial misturam-
se com preconceitos de classe e raciais historicamente presente em nossa 
sociedade. E como consequência, esses jovens passam a ser odiados 
violentamente. (ROMÃO, 2013, p. 191). 

Portanto, a partir de Hall (1978) e Maria Stela Grossi Porto (2009), é possível 

estabelecer que notícias sobre crimes, em geral, podem ser responsáveis pela 

sedimentação de crenças populares, em especial a crença de que a violência urbana 

está aumentando devido à imoralidade de certos indivíduos, capazes de criar uma 

atmosfera de medo. Romão (2013) acrescenta que essas pessoas que estão sendo 

apontadas como imorais são indivíduos do sexo masculino, pobres e pardos, o que 

evidencia que as fontes oficiais utilizadas pelos jornalistas nesse tipo de notícia não 
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costumam contextualizar os acontecimentos a partir de uma perspectiva racial e 

social. 

 Para entender as razões dessa falta de contextualização, é preciso fazer uma 

breve explicação sobre a relação entre polícia e racismo. Com isso em mente, será 

explicado no próximo tópico o conceito de racismo, em especial o racismo 

institucional, e seu impacto na construção das notícias sobre crimes. 

 

2.3 Racismo 

Segundo Silvio Almeida (2019), no livro Racismo Estrutural: 

O racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou 
inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, 
a depender do grupo racial ao qual pertençam. (ALMEIDA, 2019, n.p.) 

O autor, em seguida, classifica o racismo em três concepções: individualista, 

estrutural e institucional. A individualista diz respeito à relação entre o racismo e a 

subjetividade de cada um. A estrutural, da relação entre racismo e economia. A 

institucional, de maior relevância para esta pesquisa, trata da relação entre racismo e 

Estado.  

Assim, a principal tese dos que afirmam a existência de um racismo 
institucional é que os conflitos raciais também são parte das instituições. 
Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas 
por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas 
fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por 
determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para 
impor seus interesses políticos e econômicos. (ALMEIDA, 2019, n.p.) 

A polícia, como instituição do Estado, não poderia se desvincular dessa 

dinâmica. O cientista político Luiz Eduardo Soares, pesquisador sobre violência 

policial no Brasil, em entrevista ao portal Geledés, ainda destaca que também não 

devemos nos deixar enganar com o dado de que a maioria dos policiais são negros. 

Independentemente da raça dos seus oficiais, a polícia segue sendo uma instituição 

racista, pois o racismo não se encontra somente nos indivíduos, mas na instituição. 

Soares ressalta o fato de que os policiais que morrem nas operações também são 

negros, por ser “perversamente útil jogar os irmãos uns contra os outros”. (MELLO, 

2021). Quirino (2017) também traz esse posicionamento de Soares em sua pesquisa: 
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Em uma palavra, está aqui desvendada, a dimensão recalcada da 
performance policial típica: a seleção do suspeito orientada pelo preconceito 
contra o jovem, sobretudo do sexo masculino, pelo estigma aplicado aos 
pobres, e pelo racismo contra os negros. Não por acaso o censo penitenciário 
nacional retrata uma distribuição perversa de cor, idade, gênero e classe 
social. O quadro não é fiel à distribuição da prática de crimes, na sociedade, 
mas ao filtro que constrói a suposta realidade do universo criminoso, segundo 
critérios seletivos bastante específicos. (SOARES, 2005 apud QUIRINO, 
2017, p. 24) 

As notícias sobre crimes, ao enfocarem no relato da polícia, amplificam e 

fortalecem uma dinâmica racista e problemática. Quirino (2017) destaca que, apesar 

de a partir dos anos 1990 ter se iniciado um movimento de incentivo para que o 

jornalismo começasse a mudar, com o desuso do recurso do sensacionalismo e com 

a ascensão de pautas como direitos humanos e segurança pública, o jornalismo no 

Brasil ainda está longe de contextualizar adequadamente as realidades dos jovens 

negros no Brasil.  

Como já mencionado na Introdução, Quirino (2017) destaca dados do Mapa da 

Violência de 2012, que verificou que apenas 0,2% das notícias em editorias policiais 

trouxeram abordagens sobre raça/racismo no ano de 2010.Além disso, ao fazer uma 

análise de enquadramento dos autos de resistência no jornal Folha de S.Paulo entre 

janeiro de 2003 a julho de 2017, Quirino (2017) conclui que: 

Nesse processo, a Folha de S.Paulo, importante jornal de circulação nacional, 
ao noticiar os autos de resistência e não relacionar a sobreposição de gênero, 
raça e classe com a morte desses jovens reduz o fenômeno como um evento 
episódico e não dentro de um processo amplo e complexo e como 
consequência do racismo. (QUIRINO, 2017, p. 213). 

O Atlas da Violência 2020, divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Economia 

Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), ainda mostra 

que pessoas negras correspondem a 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil. Para 

cada pessoa não negra assassinada no ano de 2018, morreram 2,7 negros. (BOND, 

2020). Esse dado evidencia que pessoas negras são as maiores vítimas da violência 

urbana, entretanto a descontextualização das notícias pode deixar transparecer que, 

ao invés de vítimas, essas pessoas sejam as principais agressoras. 

Além do racismo institucional, a descontextualização também pode ser 

consequência das características da rotina jornalística em meio a um ambiente digital, 

que acaba por optar por noticiar aquilo que gerará maior engajamento, ao invés de 
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noticiar acontecimentos de maior relevância para a sociedade, como explica Santiago, 

Filgueira e Martins (2018): 

Tendo uma nova forma de acessar notícias, criou-se também um modo 
renovado de produzir jornalismo. As notícias se tornaram cada vez mais 
efêmeras e a necessidade de serem divulgadas em primeira mão incentiva 
um modus operandi que não considera o aprofundamento do fato como 
prioritário. (SANTIAGO; FILQUEIRA; MARTINS, 2018, pp. 9-10). 

 
Importante frisar que no jornalismo online as opiniões e os julgamentos alheios 

ficam expostos a inúmeros usuários, por meio de comentários do público em redes 

sociais ou dentro do próprio site onde a notícia foi publicada. Para Santiago, Filgueira 

e Martins (2018), esse fator reforça a importância de um maior aprofundamento e 

contextualização pois será a partir das informações publicadas na matéria que os 

leitores expressarão suas emoções, descontentamentos e desejos de justiça. 

Assim sendo, “se o bom jornalismo precisa trazer contexto e análise, nós não 

temos um bom jornalismo no Brasil”. Essa frase, dita pela jornalista Bianca Santana, 

militante do movimento negro, na série E eu? da Folha de S. Paulo, reflete sobre como 

a falta de contextualização das mortes de jovens negros pela ação policial dentro de 

matérias jornalísticas ainda é um desafio no Brasil. Nessas situações, ainda segundo 

a jornalista, vários veículos acabam publicando reportagens bastante medianas e 

parecidas umas com as outras. Ela defende que os veículos deveriam publicar menos, 

mas com maior qualidade, trazendo diferentes vozes e perspectivas para dentro das 

matérias. 

Dessa maneira, vivemos em uma sociedade em que há uma lógica de incentivo 

ao encarceramento em massa com raízes em um passado escravocrata, discutido por 

Davis (2018), onde a mídia pode impactar a opinião pública por meio da divulgação 

de notícias sobre crimes. Essas notícias, ainda que não tendam ao sensacionalismo, 

se assemelham ao jornalismo policial ao privilegiar fontes oficiais e ao sedimentar 

crenças do imaginário popular de que a criminalidade está aumentando devido à 

imoralidade de certos indivíduos, de acordo com Romão (2013), Hall (1978) e Porto 

(2009). 

Esse relato baseado tão somente em fontes oficiais ainda contribui para a falta 

de contextualização socioeconômica e racial das notícias, devido ao racismo 

institucional. Como explicado por Almeida (2019), o racismo institucional é um reflexo 

do racismo presente na sociedade, que passa a ser reproduzido por instituições 
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detentoras de poder político e econômico. Fontes oficiais como a polícia, o corpo de 

bombeiros, o Ministério Público e o Judiciário não podem ser desvinculados dessa 

lógica. 

 Essa situação é ainda mais problemática quando as notícias são publicadas 

em ambiente digital, como explicado por Santiago, Filgueira e Martins (2018), pois 

nessa situação os leitores podem expressar publicamente suas percepções e 

sentimentos, amplificando a descontextualização da notícia. 

Ao trazer todos esses aspectos ao contexto do Distrito Federal e pensando nas 

particularidades do ambiente digital, foi escolhido o portal Metrópoles para esta 

pesquisa por ser um portal brasiliense que faz cobertura local de notícias sobre crimes 

e que atua exclusivamente no meio online. Foram selecionadas, portanto, todas as 

notícias sobre crimes de cobertura local do portal Metrópoles publicadas entre os dias 

1 e 28 de fevereiro de 2021. A investigação da cobertura do portal Metrópoles no 

período delimitado vai nos ajudar a compreender como as práticas jornalísticas podem 

ter como efeito o incentivo a medidas punitivistas por meio da predominância de fontes 

policiais nas coberturas noticiosas. 

Também será verificado se os acusados nessas notícias possuem um perfil 

equivalente ao perfil dos encarcerados do Distrito Federal. Para isso, serão 

observados os quesitos gênero, raça e idade. Segundo o Infopen-2017, no DF os 

homens representam 95,9% da população carcerária, onde 83,3% são pretos ou 

pardos e 92,73% possuem idades entre 18 e 45 anos.  

Se observada a afinidade entre os perfis, será possível discutir se essas 

notícias favorecem a construção de estereótipos sobre esses indivíduos, associando-

os à figura do criminoso ao invés da principal vítima da criminalidade. Além disso, 

serão observados os comentários do público presentes nas notícias selecionadas 

localizados na aba Comentários ao final de cada matéria, a fim de verificar a presença 

de comentários que exijam punição mais severa aos acusados dos crimes ou que 

exaltem a ação policial 

No próximo capítulo, será explicado em maiores detalhes a escolha do objeto 

de pesquisa e o método que será empregado para realizar essas análises, que se 

dará por meio de uma ficha de análise de conteúdo e por análise de enquadramento, 
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levando-se em conta a divisão entre enquadramentos interpretativos e noticiosos, 

proposto por Mauro Porto (2004). 
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3 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 O portal Metrópoles 

Dados da empresa americana Comscore, atualizados em maio de 2020, 

demonstram que o portal Metrópoles é o 5º mais acessado do país. Lançado em 

setembro de 2015, com sede em Brasília, o Metrópoles faz a cobertura de notícias 

internacionais, nacionais e locais. Segundo o Google Analytics, o portal possuiu 86,2 

milhões de usuários únicos no mês de outubro de 2020, que juntos visitaram 410 

milhões de páginas no site. 

Para este trabalho, serão consideradas apenas as notícias policiais de 

cobertura local para tornar possível uma análise comparativa entre as informações 

veiculadas pelo jornal e os encarcerados do Distrito Federal. Dentre as notícias 

analisadas, 143 se encontram na editoria Distrito Federal. Das três remanescentes, 

duas se encontram na editoria Violência contra a Mulher e a última na editoria 

Segurança.  

O portal representa interesses hegemônicos de direita, segundo Junqueira e 

Silva (2018), e atua exclusivamente no ambiente digital com financiamento do ex-

senador e empresário Luiz Estevão, sem participação editorial. Em 2015, Estevão 

contou à Piauí que seria um contrassenso investir em jornais impressos quando estes 

vêm perdendo o faturamento em publicidade à medida em que se passam os anos. 

Essa característica de uma possível maior lucratividade do jornalismo online é fator 

fundamental para se entender a linha editorial do Metrópoles.  

De acordo com Santiago, Filgueira e Martins (2018), ao se disponibilizar 

gratuitamente todas as matérias por meio online e divulgá-las por meio das redes 

sociais, a quantidade de acessos por matéria passa a ser um fator de suma 

importância. Dessa forma, como a publicidade depende dos dados dos usuários, o 

alto número de acessos nas matérias passa a atrair verbas publicitárias para o portal, 

possibilitando a manutenção da plataforma.  

Conforme discutido no capítulo anterior, também por Santiago, Filgueira e 

Martins (2018), essa característica, apesar de importante para a democratização do 

acesso à informação, pode contribuir para que o portal acabe priorizando assuntos 
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que gerem maior engajamento do público ao invés de focar em notícias de maior 

relevância para a sociedade, como pode ser o caso das notícias sobre crimes.  

Considerando essas especificidades do portal Metrópoles, serão discutidas 

agora as escolhas metodológicas da pesquisa. Como já abordado nos capítulos 

anteriores, este trabalho pretende fazer uma análise de enquadramento das notícias 

de cobertura local do portal Metrópoles, publicadas entre os dias 1 e 28 de fevereiro 

de 2021, a fim de verificar se há a predominância de fontes policiais nessas matérias 

e qual é o tratamento dado   as notícias sobre crimes. Também será analisado, por 

análise de conteúdo, se o perfil dos acusados nas matérias é equivalente ao perfil dos 

encarcerados do Distrito Federal e se os comentários do público são punitivistas.  

 

3.2 Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo é um método muito utilizado em pesquisas de 

comunicação para se fazer análises quantitativas e/ou qualitativas do corpus 

estabelecido pelo pesquisador. Segundo Bardin (2011), esse tipo de método consiste 

na delimitação de um objeto de análise, no estabelecimento de hipóteses, 

investigação e, enfim, na interpretação dos dados coletados. 

Portando, delimitando o objeto de análise, foram selecionadas todas as notícias 

policiais publicadas no portal Metrópoles entre os dias 1 e 28 de fevereiro de 2021 em 

que o crime tenha ocorrido no Distrito Federal. As notícias foram selecionadas a partir 

da busca pelas palavras-chaves polícia, crime e vítima. Em seguida, foram excluídas 

todas as notícias que não tivessem ocorrido dentro do Distrito Federal. Também foram 

retiradas todas as notícias que relatavam ações da polícia que não tinham relação 

com crimes. 

A escolha desses termos se deu por serem palavras que estão quase sempre 

presentes em notícias policiais, uma vez que são os elementos que estruturam a 

própria narrativa de qualquer história policial: a ocorrência de um ato que há punição 

prevista no Código Penal, a existência de alguém que foi prejudicado por esse ato, 

podendo essa pessoa ser, inclusive, a própria sociedade, e a ação da polícia para 

sanar o problema. A partir disso, foram selecionadas um total de 146 notícias. 
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Em seguida, estabeleceu-se uma primeira hipótese de que as notícias serão 

curtas pois, considerando toda a explicação teórica desenvolvida no capitulo 2, o 

esperado é que essas notícias conterão apenas a versão dos policiais e não farão 

contextualizações. 

A segunda hipótese a ser verificada será a presença de expressões que violem 

a presunção de inocência do acusado. A partir do momento em que se espera que os 

comentários do público sejam punitivistas, vale investigar se o portal já atribui a culpa 

ao suspeito, a fim de entender um eventual desejo de punição severa a esses 

indivíduos. A presença de expressões como bandido, criminoso, autor do crime, 

assaltante, ladrão, dentre outros, serão considerados como termos que violam a 

presunção de inocência. Também será especificada quais são essas expressões. 

A terceira  hipótese é de que o perfil dos acusados nas notícias será equivalente 

ao perfil dos encarcerados no Distrito Federal nos quesitos idade, gênero e raça. 

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen-

2017), 92,73% da população carcerária no DF possui idade entre os 18 e 45 anos, 

95,9% são homens e 83,3% são pessoas pretas ou pardas. Vale destacar que apenas 

56,2% da população do DF se identifica como negra, segundo a Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), portanto o critério racial será importante 

para demonstrar a influência do racismo no encarceramento. 

Para avaliar o critério raça, no entanto, há um empecilho. Não é possível 

averiguar dados sobre a raça dos acusados, posto que o critério utilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é a autodeclaração. Por isso, serão 

utilizados os dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD-2018) da 

Codeplan, que divide o Distrito Federal em quatro regiões socioeconômicas, a fim de 

verificar se os crimes ocorreram em regiões onde a maioria da população é preta e/ou 

parda. As regiões se subdividem da seguinte forma: 

a) Grupo 1 (alta renda): Plano Piloto, Lago Norte, Lago Sul, Park Way, 

Jardim Botânico, Sudoeste/Octogonal 

b) Grupo 2 (média-alta renda): Águas Claras, Vicente Pires, Sobradinho, 

Sobradinho II, Taguatinga, Candangolândia, Cruzeiro, Gama, Guará e 

Núcleo Bandeirante 
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c) Grupo 3 (média-baixa renda): Planaltina, Ceilândia, Brazlândia, Riacho 

Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, SAI e São Sebastião 

d) Grupo 4 (baixa renda): Paranoá, Itapoã, Varjão, Fercal, Recanto das 

Emas e SCIA/Estrutural 

Ao considerar a distribuição da população em cada uma dessas regiões por 

raça/cor da pele, tem-se o seguinte gráfico: 

 
Gráfico 1 - Distribuição da população do DF por raça/cor da pele 

 
 
Fonte: PDAD-2018 

 

Considerando que as regiões onde há maior concentração de pessoas pretas 

e pardas são as regiões 3 e 4, o resultado esperado é que os acusados nas notícias 

analisadas sejam, em sua maioria, homens, com idades entre 18 e 45 anos e que 

habitem as regiões dos grupos 3 e 4, o que representaria uma equivalência com a 

população carcerária do DF. 

Em seguida, a quarta hipótese é que os comentários do público serão 

punitivistas, isto é, que irão exigir leis penais mais duras, vilanizar o acusado e exaltar 

a polícia. Os comentários a serem analisados serão os que estiverem no próprio portal 

Metrópoles, na aba Comentários, presente ao final de cada matéria. Esse resultado é 

esperado pois, conforme discutido por Santiago, Filgueira e Martins (2018) no capítulo 

anterior, os leitores tendem a expressar seu desejo de justiça nas plataformas online 

que, devido à descontextualização social, política e econômica, serão quase sempre 
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baseados em uma versão tendenciosa dos acontecimentos. Os comentários serão 

identificados como punitivistas ou garantistas. 

O punitivismo, vale lembrar, é uma perspectiva do direito criminal que impõe 

ao Estado o poder-dever de reprimir indivíduos que infringem a lei, sem, contudo, 

desrespeitar a observância aos direitos humanos e garantias constitucionais. 

Entretanto, para este trabalho, o punitivismo a ser observado é também aquele 

fundado em sentimentos de vingança, associado ao desrespeito à dignidade da 

pessoa humana. Assim sendo, comentários que contenham ataques aos acusados ou 

comemorem a morte desses indivíduos também serão considerados punitivistas.  

O garantismo é outra perspectiva criminal, que defende o respeito máximo aos 

direitos fundamentais e à observância de garantias processuais. Enquanto o 

punitivismo representa um polo de repreensão, o garantismo representa um polo de 

proteção. Nesse sentido, serão considerados comentários garantistas todos aqueles 

que defendam o acusado de alguma forma, demonstrem compreensão por sua 

situação e o humanizando. 

Assim sendo, primeiramente tem-se esses quatro aspectos a serem verificados 

por análise de conteúdo: número de linhas, expressões, perfil dos acusados e 

comentários do público. Antes de iniciar a investigação com relação a esses quatro 

aspectos, no entanto, é preciso abordar a análise de enquadramento, que nesta 

pesquisa será baseada em Entman (2018) e Porto (2004). Essa sessão será parte 

fundamental da pesquisa ao ser a responsável por identificar se há predominância da 

fonte policial. 

 

3.3 Análise de enquadramento 

A análise de enquadramento permite que analisemos o ângulo da notícia. Isto 

é, que possamos observar quais são as perspectivas compartilhadas por atores 

políticos que estão incidindo sobre uma determinada informação ou acontecimento. 

Para isso, será levado em consideração o modelo em cascata de Entman (2018) e 

suas particularidades no ambiente digital. 

O modelo em cascata de Entman (2018) considera que há uma hierarquia entre 

a administração pública, as elites políticas, a mídia - onde inserem-se os jornalistas - 
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e o público. Nesse contexto, os jornalistas, através da escolha de determinadas 

palavras e/ou imagens, acabam repassando ao público os interesses das elites, ao 

mesmo tempo em que também recebem o feedback da audiência. O fluxo mais forte, 

no entanto, é sempre de cima para baixo, da mídia para o público. (ENTMAN; USHER, 

2019, p. 300) 

Com o advento do ambiente digital, o modelo em cascata precisou ser 

atualizado. Entman (2018) verificou se a existência de novas plataformas, algoritmos, 

softwares de análise, mídia ideológica e a presença de hackers e bots estavam 

provocando uma redistribuição do poder. Constatou-se que, nesse novo cenário, os 

criadores de conteúdo passaram a ter incentivos econômicos para sempre oferecer 

aquilo que as pessoas querem. Nessa dinâmica, o poder da elite se intensificou, ao 

invés de diminuir. (ENTMAN; USHER, 2018, p. 304-305). 

Os enquadramentos tem relação com aquilo que se sobressalta no texto 

jornalístico, que deixa transparecer ideias de atores políticos externos ou não à 

notícia. A partir desse conceito e explicação sobre enquadramento e sua dinâmica no 

meio digital, esta pesquisa trabalhará com a distinção entre enquadramentos 

interpretativos e enquadramentos noticiosos, sugerida por Porto (2007). 

Segundo Mauro Porto (2007), os enquadramentos interpretativos dizem 

respeito aos atores políticos externos à notícia, podendo ser divididos em quatro 

categorias: temático, restrito, plural aberto e plural fechado. O enquadramento 

temático ocorre quando a notícia é narrada com base em interpretações analíticas. O 

restrito, ocorre quando há uma única opinião sendo mostrada. Os enquadramentos 

plurais, isto é, que apresentam mais de uma opinião sobre os acontecimentos, se 

subdividem em plurais abertos e plurais fechados. Será plural aberto sempre que as 

opiniões dos atores envolvidos estiverem expostas sem qualquer tipo de hierarquia 

entre elas e será fechado quando, apesar da visão dos vários agentes, houver uma 

em específico que se destaca mais, que contenha maior autoridade.  

Ainda segundo Porto (2007), os enquadramentos noticiosos partem dos 

próprios jornalistas e dizem respeito à forma como o repórter redige o acontecimento, 

ao destaque que ele dá à matéria. Esses enquadramentos se dividem em: episódico, 

ataque, defesa e neutro. Será episódico sempre que focar no acontecimento e não 
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em atores políticos. O de ataque será quando houver a sugestão de condenação de 

um determinado ator político, enquanto o de defesa fará o contrário, defenderá um 

ator político. Por fim, o enquadramento neutro será quando a matéria ao mesmo tempo 

defenda e ataque, sem estabelecer hierarquia entre as duas ações.  

Com relação aos enquadramentos interpretativos temáticos, é necessário 

ressaltar uma especificidade. A presença desse tipo de enquadramento indica que a 

notícia possui elementos de contextualização, com explicações acerca de temas 

políticos e sociais, assim como suas respectivas soluções. Os enquadramentos 

episódicos, por outro lado, podem fazer com que as pessoas atribuam problemas 

complexos e coletivos a indivíduos, pois apenas relatam o acontecimento, sem o 

contextualizar. (PORTO, 2004, p. 10). 

Assim sendo, com relação às notícias do portal Metrópoles a serem analisadas 

nesta pesquisa, o resultado esperado na análise de enquadramentos interpretativos é 

uma presença alta de enquadramentos restritos, com enfoque na fonte policial, e uma 

presença baixa de enquadramentos temáticos, posto que a descontextualização é 

esperada. Com relação aos enquadramentos noticiosos, a hipótese é que a maioria 

seja episódico, focada em eventos. 

 

3.4 Ficha de análise de conteúdo 

Portanto, temos seis aspectos a serem verificados: 

1) O número de linhas; 

2) As expressões utilizadas para caracterizar o acusado; 

3) O perfil dos acusados nos quesitos gênero, idade e raça; 

4) Os comentários do público; 

5) A predominância de enquadramentos interpretativos restritos com enfoque 

na polícia; 

6) A predominância de enquadramentos noticiosos episódicos. 

 

A partir disso, foi elaborada uma ficha de análise de conteúdo, localizada no 

Apêndice A deste trabalho (p. 55). Essa ficha foi replicada na plataforma google forms, 

onde foram compilados os resultados das análises feitas em cada uma das 146 
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notícias sobre crimes de cobertura local publicadas pelo portal Metrópoles entre os 

dias 1 e 28 fevereiro de 2021. 

Primeiro, será feita uma identificação da notícia, onde serão anotados a 

editoria, o título, a data, o link, o nome do jornalista e o número de linhas na matéria. 

Em seguida, serão verificadas as expressões que foram utilizadas para se 

referir ao acusado a fim de analisar se há desrespeito à presunção de inocência.  

 Em seguida, será identificado o gênero do acusado e sua faixa etária. No caso 

de haver mais de um acusado em faixas de idade diferentes, poderá ser selecionado 

mais de uma opção. Logo após, será anotado o local onde o crime ocorreu - ou o local 

de habitação do acusado, se houver - assim como será registrado o grupo do PDAD-

2018 a qual essa localidade se refere. 

Também serão lidos os comentários ao final de cada notícia e registrados na 

ficha se eles são punitivistas ou garantistas, isto é, se corroboram ou não com a ideia 

de que o acusado deverá ser punido com maior severidade. Como o esperado é que 

a maioria das notícias tenham comentários punitivistas, será registrada como 

garantista sempre que esse tipo de comentário estiver presente, independente de 

haver outros na mesma notícia de caráter punitivista. 

Para finalizar, serão registrados os tipos de enquadramentos interpretativos 

(temático, restrito, plural aberto ou plural fechado) e de enquadramentos noticiosos 

(episódico, ataque, defesa ou neutro), assim como registrados quais são os atores 

políticos em evidência em cada um dos casos. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.1 Número de Linhas 

Com relação ao número de linhas, o resultado esperado era de que as notícias 

seriam curtas. Foi verificado que as duas notícias mais curtas contêm apenas 7 linhas, 

enquanto a mais longa, 68 linhas. A maioria das notícias, no entanto, possui redação 

de até 20 linhas, situação encontrada em 80 notícias. Outras 50 notícias possuem 

texto entre 21 e 40 linhas. Entre 41 e 60 linhas, são 14 notícias. Apenas duas matérias 

possuem mais de 60 linhas.  

As notícias analisadas são sucintas, já que mais da metade utiliza menos de 

20 linhas para narrar o acontecimento. Dessa maneira, a hipótese com relação a esse 

aspecto se confirmou. O gráfico abaixo traz esses dados em forma de porcentagens 

a fim de facilitar a observação desses dados. 

 
                  Gráfico 2 - Número de linhas 

 
                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

4.2 Expressões 

 

Com relação às expressões, a hipótese é que a maioria das notícias utilizaria 

expressões que violam a presunção de inocência do acusado. No entanto, das 146 

notícias analisadas, apenas 49 contém expressões que violam a presunção de 

inocência. Dessa forma, essa hipótese não foi confirmada. 

A expressão mais utilizada para caracterizar a pessoa que supostamente 

cometeu o crime foi suspeito, presente em 49 notícias, seguida de expressões que 

54,79%34,25%
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1,37%
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atribuem o crime à essa pessoa (como assaltante, ladrão, assassino, dentre outras), 

presente em 35 notícias.  

O terceiro termo mais utilizado foi acusado, em 27 notícias, seguido de 

criminoso, em 25, autor, em 19, e bandido, em 12 notícias. Também em 12 notícias, 

a pessoa foi caracterizada pela sua profissão e em 6, pelo seu nome próprio. Outros 

termos utilizados, em no máximo duas notícias, foram: réu, algoz, responsável, 

foragido e investigado. A tabela abaixo demonstra a incidência das principais 

expressões, em verde estão as que não violam a presunção de inocência e em laranja, 

as que violam. 

 

Figura 1 – Quadro com as expressões mais frequentes 

Suspeito 49 notícias 

Expressões que atribuem o crime à 
pessoa 

35 notícias 

Acusado 27 notícias 

Criminoso 25 notícias 

Autor 19 notícias 

Bandido 12 notícias 

Profissão 12 notícias 

Nome próprio 6 notícias 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

4.3 Perfil do acusado 

Nessa parte do trabalho será feita a análise do perfil dos acusados nos quesitos 

gênero, idade e raça. Para observar este último, a análise será feita por meio da 

incidência dos acontecimentos noticiados sobre as quatro regiões socioeconômicas 

do DF, de acordo com a divisão estabelecida no PDAD-2018. A partir dessas regiões 

e as informações contidas no Gráfico 1 (p. 29), que indica a distribuição da população 

do DF por raça/ cor da pele, será possível identificar o provável perfil racial dos 

acusados nas notícias analisadas.  
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A hipótese, portanto, é que a maioria das notícias será sobre acontecimentos 

criminais ocorridos nas regiões de grupos 3 e 4, uma vez que em ambas mais de 60% 

da população se identifica como preta ou parda. Espera-se também que a maioria dos 

acusados sejam homens, com idades entre 18 e 45 anos. Se confirmada essas 

hipóteses, o perfil dos acusados e dos encarcerados no Distrito Federal será 

equivalente, posto que a maioria dos presos no DF são homens pretos e pardos com 

idades entre 18 e 45 anos, de acordo com o Infopen-2017. 

Em 130 notícias, isto é, em 89% dos casos, há a presença de homens sendo 

acusados de crimes. Em 122, há apenas acusados homens, enquanto em 8, um grupo 

misto, composto por homens e mulheres, é acusado pelo crime de forma conjunta. As 

notícias em que as acusadas eram exclusivamente mulheres somaram um total de 7 

notícias. Nas 9 notícias remanescentes, o gênero do acusado não foi explicitado. 

Essas informações se alinham com os dados do Infopen-2017, que mostra que 95,9% 

dos encarcerados no Distrito Federal são homens.  

Com relação à idade, 77 notícias não fazem qualquer menção sobre a faixa-

etária do acusado, correspondentes a 52,74% do total. Dentre as 69 notícias que 

revelaram essa informação, em 7 notícias havia a presença de um acusado menor de 

idade. Em duas, haviam acusados na faixa dos 46-60 anos e em apenas uma notícia 

havia um suspeito maior de 60 anos. A maioria apresentava acusados na faixa dos 

30-45 anos de idade, com 32 notícias, e na faixa dos 18-29 anos de idade, com 29 

notícias. Assim sendo, a faixa etária mais identificada foi entre 18 e 45 anos de idade. 

Os encarcerados no Distrito Federal, como é possível verificar pelo Gráfico 3 

(p. 37), baseado em dados do Infopen-2017, também possuem faixas-etárias similares 

ao encontrado na maioria das notícias, entre 18 e 45 anos de idade. Além disso, é 

possível verificar que ambas as faixas etárias mais identificadas nas notícias, entre 18 

e 29 anos e entre 30 e 45 anos, também apresentam porcentagens expressivas. 
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          Gráfico 3 - Faixa-etária dos encarcerados no Distrito Federal 

 
         Fonte: Infopen-2017 

 
 

Com relação às regiões, Ceilândia foi o local com o maior número de 

ocorrências, com 23 notícias, seguido de Planaltina, com 16, e Paranoá, com 10. Em 

apenas três notícias não havia a informação sobre a região específica do DF em que 

o crime ocorreu. De acordo com o Gráfico 4, que leva em consideração somente as 

143 notícias em que o local foi especificado, é possível perceber que a maioria dos 

crimes noticiados ocorreram na região de grupo 3, de média-baixa renda, com um 

total de 64 notícias, seguida pelo grupo 2, de média-alta renda, com 38 notícias. Os 

grupos 1, de alta renda, e 2, de baixa renda, tiveram 19 e 22 notícias respectivamente.  

 

            Gráfico 4 - Local das ocorrências 

 
              Fonte: Elaborado pela autora 
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Esse dado é importante, pois, comparando-o com o Gráfico 1 deste trabalho 

(p.28), que utiliza dados do PDAD-2018, é possível visualizar que a região do grupo 3 

é a segunda região com a maior população negra no Distrito Federal, onde 66,5% dos 

moradores se identificam como pretos ou pardos. A primeira é o grupo 4, com 69,5% 

dos moradores. No grupo 2, esse número cai para 51.4%. No grupo 1, somente 33% 

se autodeclara preta ou parda.  

As regiões mais encontradas nas notícias são as dos grupos 2 e 3, que juntas 

correspondem a 71,4% do total de notícias analisadas. Esse dado contradiz a hipótese 

inicial de que as regiões mais encontradas seriam as regiões 3 e 4. Entretanto, é 

importante ressaltar que 60,2% das notícias, isto é, mais da metade, estão em regiões 

de grupos 3 e 4. 

Assim sendo, o perfil dos acusados, é equivalente ao perfil dos encarcerados 

no Distrito Federal nos quesitos gênero e idade, uma vez que se constituem de 

homens, com idades entre 18 e 45 anos. Com relação à raça, a hipótese de que as 

regiões mais presentes seriam as dos grupos 3 e 4 não se confirmou. Entretanto, a 

presença de notícias nas regiões de grupo 2 e 3, onde 60,2% da população se 

identifica como preta ou parda, pode indicar que esses acusados também se 

assemelham aos encarcerados com relação ao aspecto racial. 

4.4 Comentários do público 

Com relação aos comentários do público, a hipótese era que a maioria atacaria 

os acusados ou exaltaria a ação policial, por meio de comentários punitivistas. Foi 

verificado na análise que 90 notícias contêm comentários que apoiam a punição do 

acusado e/ou parabenizam a ação policial sendo, portanto, punitivistas. Em apenas 

duas notícias, os comentários são garantistas e contextualizam a situação do acusado 

e/ou demonstram ser contra uma punição severa. As duas notícias, no entanto, tratam 

sobre o mesmo acontecimento, em que um homem com esquizofrenia é acusado de 

assassinar a própria família. Um total de 37 notícias não continham qualquer tipo de 

comentário, enquanto em 17 os comentários foram neutros, com conversas que não 

tinham relação com o caso noticiado. 

 Em vista disso, é possível perceber que a hipótese foi confirmada. O Gráfico 5 

traz esses dados em forma de porcentagens a fim de facilitar essa verificação. 
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        Gráfico 5 - Comentários do público 

 
          Fonte: Elaborado pela autora 

 
A seguir serão mostrados exemplos de comentários punitivistas em quatro 

notícias diferentes, a fim de elucidar o que seriam exatamente esses comentários. O 

primeiro exemplo é a notícia intitulada Polícia Militar prende casal com 57,6kg de 

maconha no DF, publicada no dia 4 de fevereiro de 2021:  

 

Figura 2 - Primeiro exemplo de comentário 

 
             Fonte: Metrópoles, 2021. 
 

 
Em outra notícia, publicada no dia 5 de fevereiro de 2021, intitulada Tiroteio 

acaba em morte na porta de presídio do DF, tem-se: 

 

               Figura 3 - Segundo exemplo de comentário 

 
                             Fonte: Metrópoles, 2021 
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11,64%

25,34%

Punitivistas Garantistas Neutros Sem comentários



41 

 

O terceiro exemplo ocorreu na notícia intitulada Assaltante é morto em 

perseguição da PM após roubar carro no DF, publicada no dia 21 de fevereiro de 2021: 

 
      Figura 4 - Terceiro exemplo de comentário 

 
                     Fonte: Metrópoles, 2021 
 

Por fim, em Mulher vítima de violência doméstica mata companheiro a facadas 

no DF, publicada no dia 17 de fevereiro de 2021, também houve esse tipo de 

comentário: 

 
           Figura 5 - Quarto exemplo de comentário 

 
                          Fonte: Metrópoles, 2021 
 

O contraste é imenso se comparado com os comentários garantistas, que 

estiveram presentes em apenas duas notícias. Em Quem é o homem que matou e 

feriu a irmã em Águas Claras, publicada no dia 25 de fevereiro de 2021, tem-se: 

 

         Figura 6 - Quinto exemplo de comentário 

 
           Fonte: Metrópoles, 2021 
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4.5 Atores políticos encontrados nas análises de enquadramento 

Antes de analisar os enquadramentos, é preciso considerar as fontes 

encontradas nas matérias, que serão os atores políticos que poderão estar em 

evidência na análise de enquadramento. As fontes encontradas foram: Polícia, Corpo 

de Bombeiros, Ministério Público, Judiciário, testemunha, acusado e vítima. Primeiro 

será feita uma breve explicação sobre as fontes institucionais (Polícia, Corpo de 

Bombeiros, Ministério Público e Judiciário) para depois explicar as não-institucionais 

(testemunha, acusado e vítima).  

A Polícia, considerando aqui em todas as suas ramificações (Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar), 

e o Corpo de Bombeiros Militar são órgãos responsáveis pela preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, como disposto no art. 144, 

caput, da Constituição Federal. Tanto a Polícia quanto o Corpo de Bombeiros agem 

em situações emergenciais e de salvamento, entretanto é de responsabilidade da 

Polícia investigar o acontecimento, produzir provas, identificar os possíveis culpados 

e encaminhar essas informações ao Ministério Público por meio de inquéritos policiais. 

De acordo com o art. 127, caput, da Constituição, o Ministério Público (MP) é 

uma instituição responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo essencial à função 

jurisdicional do Estado. Isso significa que o MP trabalha em uma instância 

intermediária entre a polícia e as cortes judiciais, selecionando as investigações 

policiais que possuem elementos probatórios suficientes e as denunciando ao 

Judiciário.  

Por fim, o Judiciário é um dos três poderes da República, que tem como função 

defender os direitos dos cidadãos e resolver eventuais conflitos na sociedade. O juiz, 

portanto, é um intérprete da lei, devendo aplicar as disposições legais elaboradas pelo 

Legislativo, as ponderar perante os princípios que regem a Constituição Federal e 

aplicá-las no caso concreto. A função do juiz em um processo penal é de analisar os 

elementos presentes na denúncia oferecida pelo Ministério Público, órgão titular da 

ação penal, bem como os elementos presentes na defesa do acusado, a fim de proferir 

a respectiva sentença, que poderá ser condenatória ou absolutória. 
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É possível perceber que as fontes institucionais encontradas nas notícias do 

portal Metrópoles representam três momentos distintos no percurso da ocorrência de 

um crime até as cortes judiciais. Em um primeiro momento, após a ocorrência do 

suposto crime, inicia-se a fase de investigação, de responsabilidade da Polícia. Essa 

investigação pode resultar no indiciamento, ou não, do suspeito. Superada essa fase, 

o inquérito é enviado pela autoridade policial ao Ministério Público, que detém a 

prerrogativa de oferecer a denúncia ao Poder Judiciário. Formalizada a denúncia, 

cabe ao Poder Judiciário iniciar o curso da instrução penal para, enfim, proferir uma 

decisão. 

Partindo para as fontes não-institucionais, temos, primeiro, a vítima, que é a 

pessoa que sofreu algum tipo de dano como consequência do crime. Nesse aspecto, 

vale destacar que a coletividade também pode compor essa posição, uma vez que há 

crimes com potencial lesivo direto à sociedade. A segunda fonte é o acusado da 

prática do crime, que ficará à mercê da autoridade policial e das decisões judiciais. 

Por fim, a testemunha é alguém que não estava diretamente envolvida no 

acontecimento, mas que o observou e pode atestar aquilo que viu para contribuir com 

a investigação. 

 

4.6 Enquadramentos Interpretativos 

A análise permitiu verificar que o enquadramento mais comum foi o restrito, 

com um total de 92 notícias, confirmando a hipótese desta pesquisa. Outras 50 

notícias continham o enquadramento plural fechado, enquanto uma apresentou o 

plural aberto. Apenas três possuem enquadramentos temáticos.  

Tanto nos enquadramentos restritos quanto nos plurais fechados, a fonte 

predominante foi a polícia, presente em 87 notícias no caso dos restritos e 

hierarquizadas em 35 notícias nos enquadramentos plurais fechados. Nos 

enquadramentos restritos, todas as notícias apresentaram fontes oficiais e 

institucionais, enquanto nos plurais fechados, foram encontradas fontes não-

institucionais hierarquizadas dentro do texto, como testemunha e vítima. O Gráfico 6 

(p. 43) e o Gráfico 7 (p. 43) a seguir mostram em detalhes quais foram os atores 

políticos identificados e suas proporções percentuais. 
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Gráfico 6 - Atores políticos em enquadramentos restritos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
 
 

Gráfico 7 - Atores políticos em enquadramentos plurais fechados 

 

            Fonte: Elaborado pela autora 
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Será explicado em maiores detalhes nesta pesquisa os enquadramentos 

restritos, posto que representam a maioria das notícias, e os temáticos, que apesar 

de estarem presentes em apenas três notícias, demonstram que o acontecimento está 

inserido na matéria dentro de um contexto mais amplo, o que é de interesse para este 

trabalho. 

Como já explicado, das 92 matérias em que o enquadramento é restrito, 87 

continham apenas a versão da polícia. Outras 4 matérias só continham informações 

do Ministério Público e a última, apenas informações do Corpo de Bombeiros. 

Considerando a predominância da polícia como ator político, um bom exemplo para 

ilustrar esse aspecto é a notícia PMDF prende ladrões de carro após colisão na 

Barragem do Paranoá, publicada no dia 17 de fevereiro, localizada na Figura 7 (p.45). 

Essa notícia é bastante direta e sucinta e representa o tipo de notícia que mais foi 

encontrado nesta pesquisa. 
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  Figura 7 -Exemplo de enquadramento interpretativo restrito I 

 

    Fonte: Metrópoles, 2021 

Outro exemplo é a notícia PCDF prende traficante e recolhe drogas, armas e 

munição, publicada no dia 26 de fevereiro, presente na Figura 8 (p. 46). 
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    Figura 8 - Exemplo de enquadramento interpretativo restrito II 

     
    Fonte: Metrópoles, 2021 

 
 

Das três notícias com enquadramento temático, uma trata sobre um caso de 

violência doméstica, intitulada Mulher vítima de violência doméstica mata 

companheiro a facadas no DF, publicada no dia 17 de fevereiro, onde há a 

contextualização da situação de agressão e violência doméstica vivenciada pela 

mulher acusada, dando suporte às alegações de que ela agiu em legítima defesa. 

Outras duas tratam sobre um mesmo caso, de um homem com esquizofrenia 

acusado de assassinar os próprios pais, intituladas Homem mata os pais a facadas 

em Águas Claras e Quem é o homem que matou os pais e feriu a irmã em Águas 

Claras. Nelas, há uma contextualização quanto à doença mental do acusado, assim 

como uma explicação mais aprofundada sobre sua profissão e a convivência com a 

família. Essas duas notícias são as mesmas duas em que foram encontrados 

comentários garantistas do público, o que evidencia que a presença de 
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contextualização é capaz de fazer com que o público tenha entendimentos mais 

variados com relação aos fatos noticiados. O que se conclui a partir da análise de 

enquadramentos interpretativos é a predominância de enquadramentos restritos, que 

relatam apenas a versão da polícia. 

Vale destacar que com relação às três matérias onde foram encontrados 

enquadramentos temáticos, a contextualização não ocorreu com relação a aspectos 

raciais e socioeconômicos. Isso é problemático, visto que a maioria das pessoas que 

estão sendo acusadas nas 146 notícias analisadas, como demonstrado anteriormente 

neste trabalho, vivem em regiões de média-baixa renda, onde 66,27% das pessoas 

se identificam como pretas ou pardas, segundo o PDAD-2018. 

 

4.7 Enquadramentos Noticiosos 

Foi verificado que 104  notícias possuem enquadramentos episódicos. Um total 

de 33 notícias possui enquadramento de defesa, sendo que em 32 a polícia é que 

está sendo defendida e em apenas uma a defesa é do acusado. Foram verificadas 8 

notícias com enquadramento de ataque ao acusado uma com enquadramento neutro. 

Assim sendo, a hipótese de que a maioria das notícias possuiriam enquadramentos 

episódicos se confirmou.  

Serão detalhados, portanto, os enquadramentos episódicos, por serem os 

encontrados na maioria das notícias, e os enquadramentos de defesa da polícia, por 

terem sido inesperados ao serem o segundo tipo de enquadramento mais 

evidenciado.  

Os enquadramentos episódicos são aqueles que possuem enfoque em 

eventos. A Figuras 7 (p.45) e a Figura 8 (p.46) são bons exemplos desse tipo de 

enquadramento. Além desses dois exemplos, um terceiro é a notícia Seis pessoas 

são detidas após flagrante de venda de droga no DF, publicada no dia 21 de fevereiro, 

localizafa na Figura 9 (p. 48). 
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  Figura 9 - Exemplo de enquadramento noticioso episódico 

 
   Fonte: Metrópoles, 2021 

 

 

Como exemplo de enquadramento noticioso de defesa da polícia, tem-se a 

notícia PCDF prende estelionatários acusados de falsificação e receptação, publicada 

no dia 24 de fevereiro, localizada na Figura 10 (p.49). Foram considerados defesa da 

polícia sempre que a notícia não focava no crime ou no acusado, mas sim no modus 

operandi policial, nas suas formas de investigação e na maneira com que os policiais 

resolveram a situação. A notícia selecionada ainda contém um vídeo com imagens 

dos policiais cumprindo os mandados, das viaturas se dirigindo aos locais onde os 

suspeitos estavam localizados e o relato dos delegados descrevendo o sucesso da 

operação.   
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Figura 10 - Exemplo de enquadramento noticioso de defesa 

 
   Fonte: Metrópoles, 2021 
 
 

A partir da análise de enquadramentos noticiosos, o dado de maior relevância 

é a predominância de enquadramentos episódicos. Enquadramentos episódicos, 

como explicado por Porto (2004), podem fazer com que os leitores atribuam a 

responsabilidade do problema de segurança pública a indivíduos, ao invés de 

considerar fatores sociais mais amplos.  

Considerando as informações coletadas e os objetivos desta pesquisa, é 

possível verificar que todas se confirmaram, posto que foi verificada uma afinidade 

entre o perfil dos acusados nas notícias e o perfil dos encarcerados no Distrito Federal, 

constatada a predominância de enquadramentos restritos com enfoque na fonte 

policial e a presença de comentários punitivistas na maioria das matérias. Além disso, 

ainda foi verificado que as notícias são curtas e que há a predominância de 

enquadramentos noticiosos episódicos, o que indica um grave problema de 

descontextualização nessas matérias. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A análise dos resultados permite verificar que as 146 notícias sobre crimes de 

cobertura local do portal Metrópoles publicadas entre os dias 1 e 28 de fevereiro de 

2021 favorecem estereótipos capazes de impactar a opinião pública quanto à 

necessidade de punição mais severa a homens jovens e negros. 

Foi verificado que há predominância da fonte policial, uma vez que a maioria 

das notícias possui enquadramento interpretativo restrito, tendo a polícia como o único 

ator político a relatar o acontecimento. Além disso, também se verificou que o perfil 

dos acusados nessas notícias é equivalente ao perfil dos encarcerados no Distrito 

Federal, que se constitui de homens negros entre 18 e 45 anos. Por fim, os 

comentários do público são, em maioria, de teor punitivista. 

Outro dado relevante observado nesta pesquisa foi a alta incidência de 

enquadramentos episódicos e a baixa presença de enquadramentos temáticos, o que 

evidencia que na maioria das notícias não houve uma preocupação em narrar os 

acontecimentos a partir de um contexto amplo. A afinidade entre os perfis dos 

acusados nas notícias e dos encarcerados no DF, atrelada a essa falta de 

contextualização, é problemática. Segundo o Atlas da Violência 2020, as pessoas 

negras são as maiores vítimas da violência urbana, ao passo que não há dados 

conclusivos que apontem que elas sejam as pessoas que mais cometem crimes. 

As notícias também tendem a ser curtas, pois mais da metade não ultrapassa 

as 20 linhas. Esse dado pode ser um indicativo de que as notícias não contêm uma 

apuração aprofundada dos acontecimentos criminais, sobretudo se atrelarmos essa 

informação ao fato de que a maioria das notícias é redigida com base no relato de 

uma única fonte.  

Ao privilegiar a versão policial, dentro de toda uma lógica de racismo 

institucional, o portal Metrópoles dificulta que seus leitores tenham uma visão 

abrangente do problema da criminalidade, fazendo com que eles possam cobrar do 

Poder Público medidas que, além de ineficientes, são responsáveis por massacrar 

ainda mais uma parcela da população que sempre recebeu a pior parte da barganha 

dentro de uma sociedade desigual e racista. 
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Portanto, considerando os resultados desta pesquisa, conclui-se que o portal 

Metrópoles está longe de se desvincular da função midiática de estímulo ao 

encarceramento em massa. Ao abdicar do trabalho investigativo, aceitando 

passivamente as informações repassadas por instituições, os jornalistas abdicam de 

seu poder de provocar o Poder Público, de exigir mudanças e de fortalecer o senso 

crítico de seus leitores. Apenas quando as notícias sobre crimes contextualizarem os 

acontecimentos, respeitarem o contraditório e humanizarem aquele que cometeu o 

crime, o jornalismo poderá começar a provocar mudanças sociais e políticas que 

desestruturem uma lógica punitivista construída para punir com maior veemência 

pessoas com raça, idade e gênero muito bem definidos. 
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APÊNDICE A – FICHA DE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 

Perfil da notícia: 

1) Veículo: 

2) Editoria: 

3) Título: 

4) Data: 

5) Link: 

6) Nome do jornalista: 

7) Número de linhas: 

 

 

Análise da notícia: 

 

1)  Foram utilizadas expressões que violam a presunção de inocência para 

caracterizar o acusado? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2) Quais são essas expressões? 

 

3) Quem é o acusado? 

(  ) homem  

(  ) mulher 

(  ) não identificado 

 

4) Qual é a idade do acusado? 

(  ) menor de idade 

(  ) 18-29 anos 

(  ) 30-45 anos 

(  ) 46-60 anos 

(  ) mais de 60 anos 

 

5) O crime ocorreu em qual local? 

 

6)  O crime ocorreu em qual região, segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios da Codeplan? 

 

(  ) Grupo 1/ alta renda 
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(  ) Grupo 2/ média-alta renda 

(  ) Grupo 3/ média-baixa renda 

(  ) Grupo 4/ baixa renda 

 

 

7) Como são os comentários do público? 

 

(  ) Punitivistas 

(  ) Garantistas 

(  ) Neutros 

(  ) Não há comentários 

 

Análise de Enquadramento: 

 

1) Enquadramentos Interpretativos 

 

a) Qual é o tipo de enquadramento interpretativo presente na matéria? 

    (  ) temático 

    (  ) restrito 

    (  ) plural aberto 

    (  ) plural fechado 

 

b) Quais são os atores políticos em evidência? 

    (  ) polícia 

    (  ) acusado 

    (  ) vítima 

    (  ) testemunha 

    (  ) ministério público 

    (  ) judiciário 

    (  ) outros 

 

2) Enquadramentos Noticiosos 

 

a) Qual é o tipo de enquadramento noticioso presente na matéria? 

     (  ) episódico 

     (  ) ataque 

     (  ) defesa 

     (  ) neutro 

 

b) Quais são os atores políticos em evidência? 

    (  ) polícia 

    (  ) acusado 

    (  ) vítima 

    (  ) testemunha 
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    (  ) ministério público 

    (  ) judiciário 

    (  ) outros 
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APÊNDICE B – TABELA DE NOTÍCIAS ANALISADAS 

 

Número Data Título Link 

1 01/02/2021 

Polícia Militar faz 
apreensão de 

armas e drogas no 
Distrito Federal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-militar-faz-

apreensao-de-armas-e-drogas-
no-distrito-federal 

2 01/02/2021 

Polícia Ambiental 
prende dois 

homens com filhote 
de javali morto no 

DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-ambiental-

prende-dois-homens-com-filhote-
javali-morto-no-df 

3 01/02/2021 

Vídeo: mulheres 
reagem a assalto, 
batem em bandido 
e homem foge, na 

Asa Sul 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-mulheres-reagem-
a-assalto-batem-em-bandido-e-

homem-foge-na-asa-sul 

4 01/02/2021 

PCDF prende 
jovem que matou 

rival em disputa por 
ponto de tráfico de 

drogas 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-jovem-que-
matou-rival-em-disputa-por-ponto-

de-trafico-de-drogas 

5 02/02/2021 

Polícia Federal 
deflagra operação 

no DF contra 
tráfico de drogas 

em aviões da FAB 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-federal-deflagra-

operacao-contra-trafico-de-
drogas-em-avioes-da-fab 

6 02/02/2021 

PMDF prende trio 
que usou 

pedalinho para 
furtar casa no Lago 

Norte 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-prende-trio-que-

usou-pedalinho-para-furtar-casa-
no-lago-norte 

7 02/02/2021 

Homem é preso 
suspeito de vender 

drogas em 
estacionamento de 

UPA no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-e-preso-

suspeito-de-vender-drogas-em-
estacionamento-de-upa-no-df 

8 02/02/2021 

PCDF localiza 
depósito de drogas 
e prende criminoso 

em flagrante 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-localiza-deposito-
de-drogas-e-prende-criminoso-

em-flagrante 

9 02/02/2021 

Vídeo: PCDF 
prende 

organização 
criminosa que 

roubou R$ 200 mil 
em joias 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-pcdf-prende-
organizacao-criminosa-que-
roubou-r-200-mil-em-joias 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-militar-faz-apreensao-de-armas-e-drogas-no-distrito-federal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-militar-faz-apreensao-de-armas-e-drogas-no-distrito-federal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-militar-faz-apreensao-de-armas-e-drogas-no-distrito-federal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-militar-faz-apreensao-de-armas-e-drogas-no-distrito-federal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-ambiental-prende-dois-homens-com-filhote-javali-morto-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-ambiental-prende-dois-homens-com-filhote-javali-morto-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-ambiental-prende-dois-homens-com-filhote-javali-morto-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-ambiental-prende-dois-homens-com-filhote-javali-morto-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mulheres-reagem-a-assalto-batem-em-bandido-e-homem-foge-na-asa-sul
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mulheres-reagem-a-assalto-batem-em-bandido-e-homem-foge-na-asa-sul
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mulheres-reagem-a-assalto-batem-em-bandido-e-homem-foge-na-asa-sul
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mulheres-reagem-a-assalto-batem-em-bandido-e-homem-foge-na-asa-sul
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-jovem-que-matou-rival-em-disputa-por-ponto-de-trafico-de-drogas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-jovem-que-matou-rival-em-disputa-por-ponto-de-trafico-de-drogas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-jovem-que-matou-rival-em-disputa-por-ponto-de-trafico-de-drogas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-jovem-que-matou-rival-em-disputa-por-ponto-de-trafico-de-drogas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-federal-deflagra-operacao-contra-trafico-de-drogas-em-avioes-da-fab
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-federal-deflagra-operacao-contra-trafico-de-drogas-em-avioes-da-fab
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-federal-deflagra-operacao-contra-trafico-de-drogas-em-avioes-da-fab
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-federal-deflagra-operacao-contra-trafico-de-drogas-em-avioes-da-fab
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-trio-que-usou-pedalinho-para-furtar-casa-no-lago-norte
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-trio-que-usou-pedalinho-para-furtar-casa-no-lago-norte
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-trio-que-usou-pedalinho-para-furtar-casa-no-lago-norte
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-trio-que-usou-pedalinho-para-furtar-casa-no-lago-norte
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-preso-suspeito-de-vender-drogas-em-estacionamento-de-upa-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-preso-suspeito-de-vender-drogas-em-estacionamento-de-upa-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-preso-suspeito-de-vender-drogas-em-estacionamento-de-upa-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-preso-suspeito-de-vender-drogas-em-estacionamento-de-upa-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-localiza-deposito-de-drogas-e-prende-criminoso-em-flagrante
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-localiza-deposito-de-drogas-e-prende-criminoso-em-flagrante
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-localiza-deposito-de-drogas-e-prende-criminoso-em-flagrante
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-localiza-deposito-de-drogas-e-prende-criminoso-em-flagrante
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pcdf-prende-organizacao-criminosa-que-roubou-r-200-mil-em-joias
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pcdf-prende-organizacao-criminosa-que-roubou-r-200-mil-em-joias
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pcdf-prende-organizacao-criminosa-que-roubou-r-200-mil-em-joias
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pcdf-prende-organizacao-criminosa-que-roubou-r-200-mil-em-joias
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10 02/02/2021 

Polícia Civil prende 
dois homens por 

violência doméstica 
em Sobradinho II 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-civil-prende-dois-
homens-por-violencia-domestica-

em-sobradinho-ii 

11 03/02/2021 

PMDF detém 
caminhão que 

levava mais de R$ 
500 mil em carga 

roubada 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-detem-caminhao-

que-levava-mais-de-r-500-mil-em-
carga-roubada 

12 03/02/2021 

Casal do DF preso 
por tráfico 

embalava drogas 
na presença dos 

filhos 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/casal-do-df-preso-por-

trafico-embalava-drogas-na-
presenca-dos-filhos 

13 03/02/2021 

Bombeiro do DF é 
preso após filmar 
colega tomando 

banho em 
alojamento 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/bombeiro-do-df-e-preso-

apos-filmar-colega-tomando-
banho-em-alojamento 

14 04/02/2021 

PCDF prende 
família 

especializada em 
tráfico de haxixe e 

droga sintética 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-familia-
especializada-em-trafico-de-

haxixe-e-droga-sintetica 

15 04/02/2021 

Golpista é presa 
acusada de vender 
pacotes de viagem 

falsos no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/golpista-e-presa-

acusada-de-vender-pacotes-de-
viagem-falsos-no-df 

16 04/02/2021 

Com bicicleta, 
bandidos obrigam 
motorista de app a 

parar e roubam 
veículo 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/com-bicicleta-bandidos-

obrigam-motorista-de-app-a-
parar-e-roubam-veiculo 

17 04/02/2021 

Estudante de 
direito do Distrito 

Federal é preso por 
tráfico de skunk 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/estudante-de-direito-do-
distrito-federal-e-preso-por-trafico-

de-skunk 

18 04/02/2021 

PCDF e PCGO 
prendem donos de 

frigoríficos que 
roubavam cargas 

de carnes 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-e-pcgo-prendem-

donos-de-frigorificos-que-
roubavam-cargas-de-carnes-

nobres 

19 04/02/2021 

Polícia Militar 
prende casal com 

57,6 kg de 
maconha no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-militar-prende-
casal-com-576-kg-de-maconha-

no-df 

20 04/02/2021 
Policiais penais e 

civis do DF 
prendem acusado 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policiais-penais-e-civis-

do-df-prendem-acusado-de-
matar-homem-a-facadas 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-civil-prende-dois-homens-por-violencia-domestica-em-sobradinho-ii
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-civil-prende-dois-homens-por-violencia-domestica-em-sobradinho-ii
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-civil-prende-dois-homens-por-violencia-domestica-em-sobradinho-ii
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-civil-prende-dois-homens-por-violencia-domestica-em-sobradinho-ii
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-detem-caminhao-que-levava-mais-de-r-500-mil-em-carga-roubada
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-detem-caminhao-que-levava-mais-de-r-500-mil-em-carga-roubada
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-detem-caminhao-que-levava-mais-de-r-500-mil-em-carga-roubada
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-detem-caminhao-que-levava-mais-de-r-500-mil-em-carga-roubada
https://www.metropoles.com/distrito-federal/casal-do-df-preso-por-trafico-embalava-drogas-na-presenca-dos-filhos
https://www.metropoles.com/distrito-federal/casal-do-df-preso-por-trafico-embalava-drogas-na-presenca-dos-filhos
https://www.metropoles.com/distrito-federal/casal-do-df-preso-por-trafico-embalava-drogas-na-presenca-dos-filhos
https://www.metropoles.com/distrito-federal/casal-do-df-preso-por-trafico-embalava-drogas-na-presenca-dos-filhos
https://www.metropoles.com/distrito-federal/bombeiro-do-df-e-preso-apos-filmar-colega-tomando-banho-em-alojamento
https://www.metropoles.com/distrito-federal/bombeiro-do-df-e-preso-apos-filmar-colega-tomando-banho-em-alojamento
https://www.metropoles.com/distrito-federal/bombeiro-do-df-e-preso-apos-filmar-colega-tomando-banho-em-alojamento
https://www.metropoles.com/distrito-federal/bombeiro-do-df-e-preso-apos-filmar-colega-tomando-banho-em-alojamento
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-familia-especializada-em-trafico-de-haxixe-e-droga-sintetica
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-familia-especializada-em-trafico-de-haxixe-e-droga-sintetica
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-familia-especializada-em-trafico-de-haxixe-e-droga-sintetica
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-familia-especializada-em-trafico-de-haxixe-e-droga-sintetica
https://www.metropoles.com/distrito-federal/golpista-e-presa-acusada-de-vender-pacotes-de-viagem-falsos-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/golpista-e-presa-acusada-de-vender-pacotes-de-viagem-falsos-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/golpista-e-presa-acusada-de-vender-pacotes-de-viagem-falsos-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/golpista-e-presa-acusada-de-vender-pacotes-de-viagem-falsos-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/com-bicicleta-bandidos-obrigam-motorista-de-app-a-parar-e-roubam-veiculo
https://www.metropoles.com/distrito-federal/com-bicicleta-bandidos-obrigam-motorista-de-app-a-parar-e-roubam-veiculo
https://www.metropoles.com/distrito-federal/com-bicicleta-bandidos-obrigam-motorista-de-app-a-parar-e-roubam-veiculo
https://www.metropoles.com/distrito-federal/com-bicicleta-bandidos-obrigam-motorista-de-app-a-parar-e-roubam-veiculo
https://www.metropoles.com/distrito-federal/estudante-de-direito-do-distrito-federal-e-preso-por-trafico-de-skunk
https://www.metropoles.com/distrito-federal/estudante-de-direito-do-distrito-federal-e-preso-por-trafico-de-skunk
https://www.metropoles.com/distrito-federal/estudante-de-direito-do-distrito-federal-e-preso-por-trafico-de-skunk
https://www.metropoles.com/distrito-federal/estudante-de-direito-do-distrito-federal-e-preso-por-trafico-de-skunk
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-e-pcgo-prendem-donos-de-frigorificos-que-roubavam-cargas-de-carnes-nobres
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-e-pcgo-prendem-donos-de-frigorificos-que-roubavam-cargas-de-carnes-nobres
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-e-pcgo-prendem-donos-de-frigorificos-que-roubavam-cargas-de-carnes-nobres
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-e-pcgo-prendem-donos-de-frigorificos-que-roubavam-cargas-de-carnes-nobres
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-e-pcgo-prendem-donos-de-frigorificos-que-roubavam-cargas-de-carnes-nobres
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-militar-prende-casal-com-576-kg-de-maconha-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-militar-prende-casal-com-576-kg-de-maconha-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-militar-prende-casal-com-576-kg-de-maconha-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-militar-prende-casal-com-576-kg-de-maconha-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policiais-penais-e-civis-do-df-prendem-acusado-de-matar-homem-a-facadas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policiais-penais-e-civis-do-df-prendem-acusado-de-matar-homem-a-facadas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policiais-penais-e-civis-do-df-prendem-acusado-de-matar-homem-a-facadas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policiais-penais-e-civis-do-df-prendem-acusado-de-matar-homem-a-facadas
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de matar homem a 
facadas 

21 05/02/2021 

PCDF prende 
organização 

criminosa de tráfico 
de drogas liderada 

por pai e filho 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-

organizacao-criminosa-de-trafico-
de-drogas-liderada-por-pai-e-filho 

22 05/02/2021 

PCDF recupera 12 
bovinos 

negociados por 
estelionatário que 

fingiu ser dono dos 
animais 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-recupera-12-

bovinos-negociados-por-
estelionatario-que-fingiu-ser-dono-

dos-animais 

23 05/02/2021 

Tiroteio acaba em 
morte na porta de 
presídio do Distrito 

Federal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/tiroteio-acaba-em-morte-

na-porta-de-presidio-do-distrito-
federal 

24 05/02/2021 

Vídeo: quadrilha 
presa pela PCDF 

usou auxílio 
emergencial para 
montar laboratório 

de skunk 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-quadrilha-presa-

pela-pcdf-usou-auxilio-
emergencial-para-montar-

laboratorio-de-skunk 

25 05/02/2021 

Falsa empregada 
doméstica é 

suspeita de roubar 
joias em casas de 

família do DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/falsa-empregada-

domestica-e-suspeita-de-roubar-
joias-em-casas-de-familia-do-df 

26 05/02/2021 

Vídeo: com coletes 
da PF, bandidos 
rendem e fazem 
família refém no 

Lago Sul 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-com-coletes-da-pf-
bandidos-rendem-e-fazem-familia-

refem-no-lago-sul 

27 05/02/2021 

Em menos de 7h, 
mais um homem é 

assassinado na 
porta de presídio 

no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/em-menos-de-7h-mais-
um-homem-e-assassinado-na-

porta-de-presidio-no-df 

28 05/02/2021 

Acerto de contas 
do tráfico teria 
motivado 2º 

assassinato em 
frente a presídio do 

DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/acerto-de-contas-do-

trafico-teria-motivado-2o-
assassinato-em-frente-a-presidio-

do-df 

29 05/02/2021 

Incêndio que 
matou duas 
pessoas em 

Sobradinho foi 
criminoso, diz 

PCDF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/incendio-que-matou-

duas-pessoas-em-sobradinho-foi-
criminoso-diz-pcdf 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-organizacao-criminosa-de-trafico-de-drogas-liderada-por-pai-e-filho
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30 06/02/2021 

Jovem usa o filho 
de 5 anos como 

escudo para evitar 
abordagem da 

PMDF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/jovem-usa-o-filho-de-5-
anos-como-escudo-para-evitar-

abordagem-da-pmdf 

31 06/02/2021 

Estudante de 
direito é espancado 

até a morte no 
Distrito Federal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/estudante-de-direito-e-

espancado-ate-a-morte-no-
distrito-federal 

32 06/02/2021 

PMDF prende 
homem que 

cultivava 10 pés de 
maconha em 

chácara 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/seguranca-df/pmdf-

prende-homem-que-cultivava-10-
pes-de-maconha-em-chacara 

33 07/02/2021 

Pedófilo que 
assediava vizinha 

de 10 anos é preso 
no Distrito Federal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pedofilo-que-assediava-
vizinha-de-10-anos-e-preso-no-

distrito-federal 

34 08/02/2021 

Acusado de matar 
homem em 

farmácia de Águas 
Claras em 2019 vai 

a júri 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/acusado-de-matar-

homem-em-farmacia-de-aguas-
claras-em-2019-vai-a-juri 

35 09/02/2021 

Quadrilha que 
invadiu mansão de 
chinês no Lago Sul 
procurava barras 

de ouro 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/quadrilha-que-invadiu-
mansao-de-chines-no-lago-sul-

procurava-barras-de-ouro 

36 09/02/2021 

PRF evita furto de 
equipamentos em 

empresa de 
telefonia no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/prf-evita-furto-de-

equipamentos-em-empresa-de-
telefonia-no-df 

37 09/02/2021 

Polícia prende 
homem que 
estuprou e 

enforcou ex-mulher 
no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-prende-homem-

que-estuprou-e-enforcou-ex-
mulher-no-df 

38 09/02/2021 

Acusado de matar 
jovem após roubo 
em Águas Claras é 

condenado a 21 
anos de prisão 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-que-matou-
jovem-apos-roubo-em-aguas-

claras-e-condenado-a-21-anos-
de-prisao 

39 10/02/2021 

Vídeo: homem 
armado com facão 
persegue desafeto 
na Rodoviária do 

Plano Piloto 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-homem-armado-

com-facao-persegue-desafeto-na-
rodoviaria-do-plano-piloto 

40 10/02/2021 
Advogado é 

procurado pelo 
crime de 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/advogado-e-procurado-

https://www.metropoles.com/distrito-federal/jovem-usa-o-filho-de-5-anos-como-escudo-para-evitar-abordagem-da-pmdf
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estelionato no 
Distrito Federal 

pelo-crime-de-estelionato-no-
distrito-federal 

41 10/02/2021 

Suspeito é preso 
após estuprar 

mulher em 
passagem 

subterrânea da Asa 
Norte 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/suspeito-e-preso-apos-
estuprar-mulher-em-passagem-

subterranea-da-asa-norte 

42 10/02/2021 

Acusado de 
estuprar e tentar 
matar enteada 

durante saidão vai 
a júri no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/acusado-de-estuprar-e-

tentar-matar-enteada-durante-
saidao-vai-a-juri-no-df 

43 10/02/2021 

Homem que matou 
jovem em farmácia 
agiu sem “nenhum 

temor”, diz juiz 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-que-matou-
jovem-em-farmacia-agiu-sem-

nenhum-temor-diz-juiz 

44 10/02/2021 

Passageiro 
desembarca de 

ônibus no DF e é 
atropelado por 

motorista bêbado 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/passageiro-desembarca-

de-onibus-no-df-e-e-atropelado-
por-motorista-bebado 

45 11/02/2021 

Grávida de 13 anos 
é apreendida após 
roubo de veículo 

no Distrito Federal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/gravida-de-13-anos-e-

apreendida-apos-roubo-de-
veiculo-no-distrito-federal 

46 11/02/2021 

PCDF faz 
operação contra 
grupo criminoso 

que roubava 
cargas de cigarro 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-faz-operacao-
contra-grupo-criminoso-que-
roubava-cargas-de-cigarro 

47 11/02/2021 

Vídeo: PCDF 
prende assaltante 

que fez família 
refém no Lago Sul 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-pcdf-prende-

assaltante-que-fez-familia-refem-
no-lago-sul 

48 11/02/2021 

Polícia Civil prende 
homem de 32 anos 

com cocaína 
peruana no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-civil-prende-

homem-de-32-anos-com-cocaina-
peruana-no-df 

49 11/02/2021 

Casal que 
esquartejou e 

matou vigilante no 
DF vai a júri 

popular 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/casal-que-esquartejou-
e-matou-vigilante-no-df-vai-a-juri-

popular 

50 11/02/2021 

Homem que matou 
mulher no DF e 

dormiu ao lado do 
corpo é condenado 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-que-matou-

mulher-no-df-e-dormiu-ao-lado-
do-corpo-e-condenado 
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https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-faz-operacao-contra-grupo-criminoso-que-roubava-cargas-de-cigarro
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-faz-operacao-contra-grupo-criminoso-que-roubava-cargas-de-cigarro
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-faz-operacao-contra-grupo-criminoso-que-roubava-cargas-de-cigarro
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-faz-operacao-contra-grupo-criminoso-que-roubava-cargas-de-cigarro
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pcdf-prende-assaltante-que-fez-familia-refem-no-lago-sul
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pcdf-prende-assaltante-que-fez-familia-refem-no-lago-sul
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pcdf-prende-assaltante-que-fez-familia-refem-no-lago-sul
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-pcdf-prende-assaltante-que-fez-familia-refem-no-lago-sul
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-civil-prende-homem-de-32-anos-com-cocaina-peruana-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-civil-prende-homem-de-32-anos-com-cocaina-peruana-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-civil-prende-homem-de-32-anos-com-cocaina-peruana-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-civil-prende-homem-de-32-anos-com-cocaina-peruana-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/casal-que-esquartejou-e-matou-vigilante-no-df-vai-a-juri-popular
https://www.metropoles.com/distrito-federal/casal-que-esquartejou-e-matou-vigilante-no-df-vai-a-juri-popular
https://www.metropoles.com/distrito-federal/casal-que-esquartejou-e-matou-vigilante-no-df-vai-a-juri-popular
https://www.metropoles.com/distrito-federal/casal-que-esquartejou-e-matou-vigilante-no-df-vai-a-juri-popular
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-que-matou-mulher-no-df-e-dormiu-ao-lado-do-corpo-e-condenado
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-que-matou-mulher-no-df-e-dormiu-ao-lado-do-corpo-e-condenado
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-que-matou-mulher-no-df-e-dormiu-ao-lado-do-corpo-e-condenado
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-que-matou-mulher-no-df-e-dormiu-ao-lado-do-corpo-e-condenado


64 

 

51 11/02/2021 

Acusado de 
estuprar e tentar 
matar enteada é 
condenado a 31 
anos de prisão 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/acusado-de-estuprar-e-

tentar-matar-enteada-e-
condenado-a-31-anos-de-prisao 

52 12/02/2021 

Motorista de 
aplicativo é preso 

pela PCDF por 
tráfico de drogas 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/motorista-de-aplicativo-
e-preso-pela-pcdf-por-trafico-de-

drogas 

53 12/02/2021 

PCDF prende 
golpista por clonar 

WhatsApp da 
mulher do ex-

patrão 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-golpista-

por-clonar-whatsapp-da-mulher-
do-ex-patrao 

54 12/02/2021 

PCDF prende 
homem que 

armazenava e 
compartilhava 

pornografia infantil 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-homem-

que-armazenava-e-compartilhava-
pornografia-infantil 

55 12/02/2021 

Homem foragido 
por homicídio é 

preso pela PCDF 
com estufa de 

maconha 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-foragido-por-

homicidio-e-preso-pela-pcdf-com-
estufa-de-maconha 

56 12/02/2021 

Polícia procura 
suspeitos de 

espancar 
universitário até a 

morte no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-procura-
suspeitos-de-espancar-

universitario-ate-a-morte-no-df 

57 13/02/2021 

Pedófilo preso no 
DF tentou 

reproduzir casa do 
filme Jogos Mortais 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pedofilo-preso-no-df-

tentou-reproduzir-casa-do-filme-
jogos-mortais 

58 13/02/2021 

Falso delegado é 
preso embriagado 

ao volante no 
Distrito Federal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/falso-delegado-e-preso-

embriagado-ao-volante-no-
distrito-federal 

59 13/02/2021 

PMDF prende 
jovem com cocaína 

e maconha a 
caminho de Alto 

Paraíso 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-prende-jovem-
com-cocaina-e-maconha-a-

caminho-de-alto-paraiso 

60 13/02/2021 

Homem é preso 
após agredir e 

cortar o cabelo de 
ex-companheira 

grávida 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-e-preso-apos-
agredir-e-cortar-o-cabelo-de-ex-

companheira-gravida 

61 13/02/2021 
Mulher é morta a 
facadas por ex-

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/mulher-e-morta-a-

https://www.metropoles.com/distrito-federal/acusado-de-estuprar-e-tentar-matar-enteada-e-condenado-a-31-anos-de-prisao
https://www.metropoles.com/distrito-federal/acusado-de-estuprar-e-tentar-matar-enteada-e-condenado-a-31-anos-de-prisao
https://www.metropoles.com/distrito-federal/acusado-de-estuprar-e-tentar-matar-enteada-e-condenado-a-31-anos-de-prisao
https://www.metropoles.com/distrito-federal/acusado-de-estuprar-e-tentar-matar-enteada-e-condenado-a-31-anos-de-prisao
https://www.metropoles.com/distrito-federal/motorista-de-aplicativo-e-preso-pela-pcdf-por-trafico-de-drogas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/motorista-de-aplicativo-e-preso-pela-pcdf-por-trafico-de-drogas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/motorista-de-aplicativo-e-preso-pela-pcdf-por-trafico-de-drogas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/motorista-de-aplicativo-e-preso-pela-pcdf-por-trafico-de-drogas
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-golpista-por-clonar-whatsapp-da-mulher-do-ex-patrao
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-golpista-por-clonar-whatsapp-da-mulher-do-ex-patrao
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-golpista-por-clonar-whatsapp-da-mulher-do-ex-patrao
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-golpista-por-clonar-whatsapp-da-mulher-do-ex-patrao
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-homem-que-armazenava-e-compartilhava-pornografia-infantil
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-homem-que-armazenava-e-compartilhava-pornografia-infantil
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-homem-que-armazenava-e-compartilhava-pornografia-infantil
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-homem-que-armazenava-e-compartilhava-pornografia-infantil
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-foragido-por-homicidio-e-preso-pela-pcdf-com-estufa-de-maconha
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-foragido-por-homicidio-e-preso-pela-pcdf-com-estufa-de-maconha
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-foragido-por-homicidio-e-preso-pela-pcdf-com-estufa-de-maconha
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-foragido-por-homicidio-e-preso-pela-pcdf-com-estufa-de-maconha
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-procura-suspeitos-de-espancar-universitario-ate-a-morte-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-procura-suspeitos-de-espancar-universitario-ate-a-morte-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-procura-suspeitos-de-espancar-universitario-ate-a-morte-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-procura-suspeitos-de-espancar-universitario-ate-a-morte-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pedofilo-preso-no-df-tentou-reproduzir-casa-do-filme-jogos-mortais
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pedofilo-preso-no-df-tentou-reproduzir-casa-do-filme-jogos-mortais
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pedofilo-preso-no-df-tentou-reproduzir-casa-do-filme-jogos-mortais
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pedofilo-preso-no-df-tentou-reproduzir-casa-do-filme-jogos-mortais
https://www.metropoles.com/distrito-federal/falso-delegado-e-preso-embriagado-ao-volante-no-distrito-federal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/falso-delegado-e-preso-embriagado-ao-volante-no-distrito-federal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/falso-delegado-e-preso-embriagado-ao-volante-no-distrito-federal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/falso-delegado-e-preso-embriagado-ao-volante-no-distrito-federal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-jovem-com-cocaina-e-maconha-a-caminho-de-alto-paraiso
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-jovem-com-cocaina-e-maconha-a-caminho-de-alto-paraiso
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-jovem-com-cocaina-e-maconha-a-caminho-de-alto-paraiso
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-jovem-com-cocaina-e-maconha-a-caminho-de-alto-paraiso
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-preso-apos-agredir-e-cortar-o-cabelo-de-ex-companheira-gravida
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-preso-apos-agredir-e-cortar-o-cabelo-de-ex-companheira-gravida
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-preso-apos-agredir-e-cortar-o-cabelo-de-ex-companheira-gravida
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-preso-apos-agredir-e-cortar-o-cabelo-de-ex-companheira-gravida
https://www.metropoles.com/distrito-federal/mulher-e-morta-a-facadas-por-ex-companheiro-em-taguatinga-norte
https://www.metropoles.com/distrito-federal/mulher-e-morta-a-facadas-por-ex-companheiro-em-taguatinga-norte
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companheiro em 
Taguatinga Norte 

facadas-por-ex-companheiro-em-
taguatinga-norte 

62 13/02/2021 

PMDF prende 
homem por porte 
de arma e tráfico 

de drogas na 
Fercal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-prende-homem-
por-porte-de-arma-e-trafico-de-

drogas-na-fercal 

63 14/02/2021 

Vídeo: após 
perseguição, 
PMDF prende 

ladrões de 
motorista de app 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-apos-perseguicao-

pmdf-prende-ladroes-de-
motorista-de-app 

64 14/02/2021 

Comerciante é 
esfaqueado em 

briga na Feira dos 
Importados 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/comerciante-e-

esfaqueado-em-briga-na-feira-
dos-importados 

65 14/02/2021 

Vídeo: mãe tentou 
evitar que filha 
fosse morta a 
facadas por ex 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-mae-tentou-evitar-
que-filha-fosse-morta-a-facadas-

por-ex 

66 14/02/2021 

Incêndio em casa 
revela desmanche 

de veículos 
roubados em 

Ceilândia 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/incendio-em-casa-

revela-desmanche-de-veiculos-
roubados-em-ceilandia 

67 15/02/2021 

Homem tenta usar 
nota falsa de R$ 

200 para comprar 
vinho 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-tenta-usar-nota-
falsa-de-r-200-para-comprar-vinho 

68 15/02/2021 

Homem é baleado 
após tentar 

assaltar policial 
militar no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-e-baleado-apos-
tentar-assaltar-policial-militar-no-

df 

69 15/02/2021 

Foragido da Justiça 
tenta subornar 

policiais para evitar 
prisão no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/foragido-da-justica-
tenta-subornar-policiais-para-

evitar-prisao-no-df 

70 15/02/2021 

Após matar a ex a 
facadas no DF, 

homem acendeu 
cigarro: “Já matei” 

https://www.metropoles.com/viole
ncia-contra-a-mulher/apos-matar-

a-ex-a-facadas-no-df-homem-
acendeu-cigarro-ja-matei 

71 15/02/2021 

PCDF prende 
suspeito de 

espancar jovem até 
a morte. Há três 

foragidos 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-suspeito-
de-espancar-jovem-ate-a-morte-

ha-tres-foragidos 

72 15/02/2021 
Vizinhos relatam 

trauma após 
feminícidio no DF: 

https://www.metropoles.com/viole
ncia-contra-a-mulher/vizinhos-

https://www.metropoles.com/distrito-federal/mulher-e-morta-a-facadas-por-ex-companheiro-em-taguatinga-norte
https://www.metropoles.com/distrito-federal/mulher-e-morta-a-facadas-por-ex-companheiro-em-taguatinga-norte
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-homem-por-porte-de-arma-e-trafico-de-drogas-na-fercal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-homem-por-porte-de-arma-e-trafico-de-drogas-na-fercal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-homem-por-porte-de-arma-e-trafico-de-drogas-na-fercal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-homem-por-porte-de-arma-e-trafico-de-drogas-na-fercal
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-apos-perseguicao-pmdf-prende-ladroes-de-motorista-de-app
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-apos-perseguicao-pmdf-prende-ladroes-de-motorista-de-app
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-apos-perseguicao-pmdf-prende-ladroes-de-motorista-de-app
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-apos-perseguicao-pmdf-prende-ladroes-de-motorista-de-app
https://www.metropoles.com/distrito-federal/comerciante-e-esfaqueado-em-briga-na-feira-dos-importados
https://www.metropoles.com/distrito-federal/comerciante-e-esfaqueado-em-briga-na-feira-dos-importados
https://www.metropoles.com/distrito-federal/comerciante-e-esfaqueado-em-briga-na-feira-dos-importados
https://www.metropoles.com/distrito-federal/comerciante-e-esfaqueado-em-briga-na-feira-dos-importados
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mae-tentou-evitar-que-filha-fosse-morta-a-facadas-por-ex
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mae-tentou-evitar-que-filha-fosse-morta-a-facadas-por-ex
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mae-tentou-evitar-que-filha-fosse-morta-a-facadas-por-ex
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mae-tentou-evitar-que-filha-fosse-morta-a-facadas-por-ex
https://www.metropoles.com/distrito-federal/incendio-em-casa-revela-desmanche-de-veiculos-roubados-em-ceilandia
https://www.metropoles.com/distrito-federal/incendio-em-casa-revela-desmanche-de-veiculos-roubados-em-ceilandia
https://www.metropoles.com/distrito-federal/incendio-em-casa-revela-desmanche-de-veiculos-roubados-em-ceilandia
https://www.metropoles.com/distrito-federal/incendio-em-casa-revela-desmanche-de-veiculos-roubados-em-ceilandia
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-tenta-usar-nota-falsa-de-r-200-para-comprar-vinho
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-tenta-usar-nota-falsa-de-r-200-para-comprar-vinho
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-tenta-usar-nota-falsa-de-r-200-para-comprar-vinho
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-baleado-apos-tentar-assaltar-policial-militar-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-baleado-apos-tentar-assaltar-policial-militar-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-baleado-apos-tentar-assaltar-policial-militar-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/homem-e-baleado-apos-tentar-assaltar-policial-militar-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/foragido-da-justica-tenta-subornar-policiais-para-evitar-prisao-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/foragido-da-justica-tenta-subornar-policiais-para-evitar-prisao-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/foragido-da-justica-tenta-subornar-policiais-para-evitar-prisao-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/foragido-da-justica-tenta-subornar-policiais-para-evitar-prisao-no-df
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/apos-matar-a-ex-a-facadas-no-df-homem-acendeu-cigarro-ja-matei
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/apos-matar-a-ex-a-facadas-no-df-homem-acendeu-cigarro-ja-matei
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/apos-matar-a-ex-a-facadas-no-df-homem-acendeu-cigarro-ja-matei
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/apos-matar-a-ex-a-facadas-no-df-homem-acendeu-cigarro-ja-matei
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-suspeito-de-espancar-jovem-ate-a-morte-ha-tres-foragidos
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-suspeito-de-espancar-jovem-ate-a-morte-ha-tres-foragidos
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-suspeito-de-espancar-jovem-ate-a-morte-ha-tres-foragidos
https://www.metropoles.com/distrito-federal/pcdf-prende-suspeito-de-espancar-jovem-ate-a-morte-ha-tres-foragidos
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/vizinhos-relatam-trauma-apos-feminicidio-no-df-ira-dele-era-grande
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/vizinhos-relatam-trauma-apos-feminicidio-no-df-ira-dele-era-grande
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“Ira dele era 
grande” 

relatam-trauma-apos-feminicidio-
no-df-ira-dele-era-grande 

73 15/02/2021 

Duplo homicídio: 
casal é executado 

com 20 tiros no 
Distrito Federal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/duplo-homicidio-casal-e-

executado-com-20-tiros-no-
distrito-federal 

74 15/02/2021 

Mais um suspeito 
de espancar jovem 
até a morte no DF 

é preso 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/mais-um-suspeito-de-
espancar-jovem-ate-a-morte-no-

df-e-preso 

75 16/02/2021 

Jovem de 26 anos 
é baleado no 

Distrito Federal. 
Polícia investiga 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/jovem-de-26-anos-e-

baleado-no-distrito-federal-policia-
investiga 

76 16/02/2021 

PMDF apreende 
dupla durante furto 

de bicicletas em 
comércio da Asa 

Sul 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-apreende-dupla-
durante-furto-de-bicicletas-em-

comercio-da-asa-sul 

77 16/02/2021 

Casal executado 
no DF acumulava 

diversos 
antecedentes 

criminais 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/casal-executado-no-df-

acumulava-diversos-
antecedentes-criminais 

78 16/02/2021 

PMDF prende 
homem acusado 

de estuprar e 
roubar atendente 

de bar 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-prende-homem-
acusado-de-estuprar-e-roubar-

atendente-de-bar 

79 16/02/2021 

Homem é preso 
após invadir casa 

de ex-companheira 
e tentar estuprá-la 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-e-preso-apos-

invadir-casa-de-ex-companheira-
e-tentar-estupra-la 

80 17/02/2021 

PMDF prende 
ladrões de carro 
após colisão na 

Barragem do 
Paranoá 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-prende-ladroes-de-
carro-apos-colisao-na-barragem-

do-paranoa 

81 17/02/2021 

Vídeo: homem 
denuncia agressão 
durante invasão de 
casa por PMs do 

DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-homem-denuncia-

agressao-durante-invasao-de-
casa-por-pms-do-df 

82 17/02/2021 

Mulher vítima de 
violência doméstica 
mata companheiro 
a facadas no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/mulher-vitima-de-
violencia-domestica-mata-

companheiro-a-facadas-no-df 

https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/vizinhos-relatam-trauma-apos-feminicidio-no-df-ira-dele-era-grande
https://www.metropoles.com/violencia-contra-a-mulher/vizinhos-relatam-trauma-apos-feminicidio-no-df-ira-dele-era-grande
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https://www.metropoles.com/distrito-federal/pmdf-prende-homem-acusado-de-estuprar-e-roubar-atendente-de-bar
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67 

 

83 17/02/2021 

Policiais do DF 
prendem 2 homens 

que estupravam 
mulher dentro de 

carro 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policiais-do-df-prendem-

2-homens-que-estupravam-
mulher-dentro-de-carro 

84 17/02/2021 

Motorista que 
atropelou criança 
de 4 anos fugiu 

sem prestar 
socorro 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/motorista-que-atropelou-

crianca-de-4-anos-fugiu-sem-
prestar-socorro 

85 18/02/2021 

Testemunha diz 
que mulher matou 

companheiro a 
facadas por motivo 

fútil 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/testemunha-diz-que-
mulher-matou-companheiro-a-

facadas-por-motivo-futil 

86 18/02/2021 

Preso homem que 
usou colete da PF 

para assaltar 
mansão no Lago 

Sul 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-assaltante-
que-planejou-roubo-a-empresario-

no-lago-sul 

87 18/02/2021 

Adolescente 
traficava drogas 

para vingar 
assassinato do 

irmão no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/adolescente-traficava-
drogas-para-vingar-assassinato-

do-irmao-no-df 

88 18/02/2021 

Vídeo mostra 
estudante de 
direito sendo 

espancado até a 
morte no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-mostra-estudante-
de-direito-sendo-espancado-ate-

a-morte-no-df 

89 19/02/2021 

DF: homem 
armado em festa 

com 200 pessoas é 
baleado após atirar 

em PMs 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/df-homem-armado-em-

festa-com-200-pessoas-e-
baleado-apos-atirar-em-pms 

90 19/02/2021 

PRF prende no DF 
traficante com 1kg 
de crack preso ao 

corpo 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/prf-prende-no-df-

traficante-com-1kg-de-crack-
preso-ao-corpo 

91 19/02/2021 

Áudio. 
Estelionatária tenta 

aplicar golpe em 
delegado da PCDF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/audio-estelionataria-

tenta-aplicar-golpe-em-delegado-
da-pcdf 

92 19/02/2021 

Polícia prende 
ladrões que 

invadiram casa e 
renderam 

moradora no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-prende-ladroes-
que-invadiram-casa-e-renderam-

moradora-no-df 

93 20/02/2021 
Esquema de roubo 

de rodas de 
https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/esquema-de-roubo-de-
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https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mostra-estudante-de-direito-sendo-espancado-ate-a-morte-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/video-mostra-estudante-de-direito-sendo-espancado-ate-a-morte-no-df
https://www.metropoles.com/distrito-federal/df-homem-armado-em-festa-com-200-pessoas-e-baleado-apos-atirar-em-pms
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https://www.metropoles.com/distrito-federal/df-homem-armado-em-festa-com-200-pessoas-e-baleado-apos-atirar-em-pms
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https://www.metropoles.com/distrito-federal/policia-prende-ladroes-que-invadiram-casa-e-renderam-moradora-no-df
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veículos no DF é 
desarticulado 

rodas-de-veiculos-no-df-e-
desarticulado 

94 20/02/2021 

Pai e filho são 
presos no DF após 

furtarem carro 
deixado em oficina 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pai-e-filho-sao-presos-

no-df-apos-furtarem-carro-
deixado-em-oficina 

95 21/02/2021 

DF: Dom Juan dá 
golpe em mulher e 
compra fazenda 
usando nome de 

morto 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/df-dom-juan-da-golpe-
em-mulher-e-compra-fazenda-

usando-nome-de-morto 

96 21/02/2021 

Assaltante é morto 
em perseguição da 

PM após roubar 
carro no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/assaltante-e-morto-em-
perseguicao-da-pm-apos-roubar-

carro-no-df 

97 21/02/2021 

Vídeo. Homem 
vende falsas vagas 
de empregos para 
vigilantes no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-homem-vende-

falsas-vagas-de-empregos-para-
vigilantes-no-df 

98 21/02/2021 

Seis pessoas são 
detidas após 

flagrante de venda 
de droga no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/seis-pessoas-sao-

detidas-apos-flagrante-de-venda-
de-droga-no-df 

99 22/02/2021 

Adolescente em 
porta-mala morre 

após capotamento 
de veículo no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/adolescente-em-porta-
mala-morre-apos-capotamento-

de-veiculo-no-df 

100 22/02/2021 

PCDF divulga 
imagens de veículo 

suspeito de 
atropelar menina 

de 4 anos 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-divulga-imagens-

de-veiculo-suspeito-de-atropelar-
menina-de-4-anos 

101 22/02/2021 

Homem chega 
bêbado em casa e 
espanca o pai de 
80 anos no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-chega-bebado-
em-casa-e-espanca-o-pai-de-80-

anos-no-df 

102 22/02/2021 

Subtenente dos 
bombeiros é preso 
por tentar estuprar 

garoto no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/subtenente-dos-

bombeiros-e-preso-por-tentar-
estuprar-garoto-no-df 

103 22/02/2021 

“Vi o coração da 
minha filha parar 
de bater”, diz pai 

de Vitória 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/vi-o-coracao-da-minha-
filha-parar-de-bater-diz-pai-de-

vitoria 

104 22/02/2021 

“Pode ser expulso”, 
diz CBMDF sobre 
militar preso por 
suposto estupro 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pode-ser-expulso-diz-
cbmdf-sobre-militar-preso-por-

suposto-estupro 
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105 22/02/2021 

Vídeo: PM 
interrompe festa 
rave clandestina 

em chácara do DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-pm-interrompe-

festa-rave-clandestina-em-
chacara-do-df 

106 23/02/2021 

Morador do DF é 
preso com meio 

quilo de maconha 
colombiana em 

casa 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/morador-do-df-e-preso-

com-meio-quilo-de-maconha-
colombiana-em-casa 

107 23/02/2021 

PCDF prende 
homem por furto no 
interior de veículo, 
em Sobradinho II 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-homem-
por-furto-no-interior-de-veiculo-

em-sobradinho-ii 

108 23/02/2021 

Subtenente do 
CBMDF 

armazenava vídeos 
de adolescentes 

em cenas de sexo 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/subtenente-do-cbmdf-

armazenava-videos-de-
adolescentes-em-cenas-de-sexo 

109 23/02/2021 

PCDF encontra 
estufa para cultivo 
de maconha em 

casa de psicólogo 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-encontra-estufa-
para-cultivo-de-maconha-em-

casa-de-psicologo 

110 23/02/2021 

Homem simula 
surto psicótico para 
tentar escapar de 

flagrante da PMDF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-simula-surto-

psicotico-para-tentar-escapar-de-
flagrante-da-pmdf 

111 23/02/2021 

Homem que matou 
ex a facadas no DF 

tem prisão 
preventiva 
decretada 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-que-matou-ex-a-

facadas-no-df-tem-prisao-
preventiva-decretada 

112 23/02/2021 

PCDF prende 
último suspeito de 

espancar 
universitário até a 

morte 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-ultimo-

suspeito-de-espancar-
universitario-ate-a-morte 

113 23/02/2021 

Bandidos do DF 
são presos após 

enganarem idosos 
do Rio Grande do 

Sul 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/bandidos-do-df-sao-

presos-apos-enganarem-idosos-
do-rio-grande-do-sul 

114 23/02/2021 

DF: homem é 
condenado a 9 

anos de prisão por 
tentativa de 
feminicídio 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/df-homem-e-condenado-
a-9-anos-de-prisao-por-tentativa-

de-feminicidio 

115 23/02/2021 
DF: homem é 

preso com 15kg de 
anestésico que 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/df-homem-e-preso-com-
15-kgs-de-anestesico-usado-na-

mistura-da-cocaina 
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potencializa a 
cocaína 

116 23/02/2021 
Polícia Militar 

resgata nove aves 
silvestres no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-militar-resgata-

nove-aves-silvestres-no-df 

117 24/02/2021 

Hackers montam 
grupos no 

WhatsApp para 
tentar fraudar Pix 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/hackers-montam-

grupos-no-whatsapp-para-tentar-
fraudar-pix 

118 24/02/2021 

Corpo de homem é 
achado amarrado 
em caçamba de 

lixo perto de escola 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/corpo-de-homem-e-

achado-amarrado-em-cacamba-
de-lixo-perto-de-escola 

119 24/02/2021 

Polícia Civil prende 
traficante com 

haxixe 
potencializado no 

DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-civil-prende-

traficante-com-haxixe-
potencializado-no-df 

120 24/02/2021 

Mulher morre 
baleada durante 
assalto no DF. 

Polícia investiga 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/mulher-morre-baleada-

durante-assalto-no-df-policia-
investiga 

121 24/02/2021 

PCDF prende 
estelionatários 
acusados de 
falsificação e 
receptação 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-

estelionatarios-acusados-de-
falsificacao-e-receptacao 

122 24/02/2021 

Homem mata os 
pais a facadas em 

Águas Claras e 
fere a irmã 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-mata-os-pais-a-
facadas-em-aguas-claras-e-fere-

a-irma 

123 24/02/2021 

Crime em Águas 
Claras: homem 

deixou faca 
encravada no 

pescoço do pai 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/crime-em-aguas-claras-
homem-deixou-faca-encravada-

no-pescoco-do-pai 

124 24/02/2021 

Trio é condenado 
por matar jovem 
com 16 tiros em 

distribuidora do DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/trio-e-condenado-por-
matar-jovem-com-16-tiros-em-

distribuidora-do-df 

125 24/02/2021 

Primeiro a ver 
corpos de pais 

mortos pelo filho: 
“Fiquei em choque” 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/primeiro-a-ver-corpos-
de-pais-mortos-pelo-filho-fiquei-

em-choque 

126 24/02/2021 

Vídeo mostra 
jovem esfaqueando 
e matando homem 
de 44 anos no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-mostra-jovem-

esfaqueando-e-matando-homem-
de-44-anos-no-df 
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127 24/02/2021 

Cliente denuncia 
agressão por 

seguranças em bar 
no DF. PCDF 

investiga 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/cliente-denuncia-

agressao-por-segurancas-em-bar-
no-df-pcdf-investiga 

128 24/02/2021 

Terceiro homem 
filmado dando tiros 

para o alto em 
festa no DF é 

preso 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/terceiro-homem-filmado-
dando-tiros-para-o-alto-em-festa-

no-df-e-preso 

129 25/02/2021 

Quem é o homem 
que matou os pais 
e feriu a irmã em 

Águas Claras 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/quem-e-o-homem-que-
matou-os-pais-e-feriu-a-irma-em-

aguas-claras 

130 25/02/2021 

Suspeito de 
participação em 

homicídio de 
sargento da PMDF 

é preso 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/suspeito-de-

participacao-em-homicidio-de-
sargento-da-pmdf-e-preso 

131 25/02/2021 

PCDF prende 
estelionatários que 
davam golpes em 

servidores públicos 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-

estelionatarios-que-davam-
golpes-em-servidores-publicos 

132 25/02/2021 

Vídeo: PM 
encontra plantação 

de maconha em 
chácara do Distrito 

Federal 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/video-pm-encontra-
plantacao-de-maconha-em-
chacara-do-distrito-federal 

133 25/02/2021 

PCDF deflagra 
operação e prende 
acusado de furtos 

no Lago Sul 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-deflagra-operacao-
e-prende-acusado-de-furtos-no-

lago-sul 

134 25/02/2021 

PMDF detém uma 
mulher e uma 

adolescente por 
roubo em escola 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-detem-uma-

mulher-e-uma-adolescente-por-
roubo-em-escola 

135 25/02/2021 

Suspeitos de 
cometer roubo com 

restrição de 
liberdade são 
presos no DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/suspeitos-de-cometer-

roubo-com-restricao-de-liberdade-
sao-presos-no-df 

136 25/02/2021 

Homem que matou 
os pais e feriu a 
irmã em Águas 

Claras é mantido 
preso 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/homem-que-matou-os-

pais-e-feriu-a-irma-em-aguas-
claras-e-mantido-preso 

137 25/02/2021 
Reclamação de 

barulho de vizinho 
termina em prisão 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/reclamacao-de-barulho-
de-vizinho-termina-em-prisao-e-

mulher-cega-no-df 
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e mulher cega no 
DF 

138 26/02/2021 

Polícia Militar do 
DF prende homem 

que fugiu da 
Papuda seis vezes 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-militar-do-df-
prende-homem-que-fugiu-da-

papuda-seis-vezes 

139 26/02/2021 

PMDF apreende 
carga ilegal de 

cerveja avaliada 
em R$ 195 mil 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pmdf-apreende-carga-
ilegal-de-cerveja-avaliada-em-r-

195-mil 

140 26/02/2021 

PCDF divulga 
retrato falado dos 

suspeitos de matar 
mulher em roubo 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-divulga-retrato-

falado-dos-suspeitos-de-matar-
mulher-em-roubo 

141 26/02/2021 

PCDF prende 
homem que matou 
o sobrinho da ex-

companheira 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-homem-
que-matou-o-sobrinho-da-ex-

companheira 

142 26/02/2021 

Polícia prende 
usuário de drogas 
que matou outro a 
pauladas no Guará 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/policia-prende-usuario-
de-drogas-que-matou-outro-a-

pauladas-no-guara 

143 26/02/2021 

Mulher que 
esfaqueou marido 
no DF é presa por 

homicídio 
qualificado 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/mulher-que-esfaqueou-

marido-no-df-e-presa-por-
homicidio-qualificado 

144 26/02/2021 

PCDF prende 
homem que matou 
desafeto a tiros no 

DF 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-homem-

que-matou-desafeto-a-tiros-no-df 

145 26/02/2021 

PCDF prende 
traficante e recolhe 

drogas, armas e 
munição 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/pcdf-prende-traficante-e-
recolhe-drogas-armas-e-municao 

146 27/02/2021 

Vigilante atira em 
homem que furtava 
posto da Semob na 

Rodoviária 

https://www.metropoles.com/distrit
o-federal/vigilante-atira-em-

homem-que-furtava-posto-da-
semob-na-rodoviaria 
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