
 

 
MASTERCLASS COM ILANA CASOY, RAPHAEL MONTES E MAURICIO EÇA É 

CONTEÚDO IMPERDÍVEL NA CCXP WORLDS  
 

Roteiristas e diretor contam detalhes da criação dos dois filmes sobre o caso Richthofen  
 

São Paulo, 04 de dezembro de 2020 – A Galeria Distribuidora e a Diamond Films Brasil 

oferecem uma masterclass hoje, às 20h, no palco Creators & Cosplay Universe sobre o 

case ‘A Menina Que Matou Os Pais’ e ‘O Menino Que Matou Meu Pais’, filmes que 

apresentam uma história contada por meio de pontos de vista diferentes, e a inovação 

que eles representam no mercado cinematográfico brasileiro.  

 

A masterclass na CCXP Worlds ministrada pelos roteiristas Ilana Casoy e Raphael Montes 

em conjunto com Mauricio Eça, diretor dos longas, abordará o gênero True Crime, os 

roteiros, as cenas espelho e a preparação de elenco, entre outros temas. Baseados nos 

autos do processo do assassinato do casal Von Richthofen, ‘A Menina Que Matou Os 

Pais’ e ‘O Menino Que Matou Meus Pais’ trazem as versões apresentadas no tribunal 

por Daniel Cravinhos e Suzane Von Richthofen respectivamente.  

 

A masterclass é um conteúdo exclusivo para quem adquiriu as credenciais Digital 

Experience, Home Experience e Epic Experience. Depois da exibição de hoje, conteúdo 

volta ao ar no sábado às 20h, no sistema on demand da CCXP Worlds, e segue disponível 

para quem adquiriu ingresso até o dia 13 de dezembro. 

 

Sobre ‘A Menina Que Matou Os Pais’ e ‘O Menino Que Matou Meus Pais’: 

Em 2002, o casal de namorados Suzane von Richthofen (Carla Diaz) e Daniel Cravinhos 

(Leonardo Bittencourt) chocou o Brasil ao se declararem culpados pelo brutal 

assassinato dos pais de Suzane. Ao longo do julgamento deles, esse caso é revisitado em 

busca de respostas sobre os motivos do casal para cometer essa atrocidade. Um drama 

de crime real sobre um dos casos de assassinato mais chocantes do Brasil. Os dois filmes 

serão lançados simultaneamente em 2021 e mostrarão pontos de vista diferentes do 

mesmo caso. 

  

Dirigidos por Maurício Eça, os longas têm roteiros da criminóloga Ilana Casoy (autora de 

“Casos de Família: Arquivos Richthofen”) e do escritor Raphael Montes. A produção é 

da Santa Rita Filmes em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms. A 

distribuição é da Galeria Distribuidora. 

 

Sobre a Galeria Distribuidora 



 

 

A Galeria Distribuidora é uma companhia brasileira que distribui longas-metragens 
nacionais. A inovação e o dinamismo são as diretrizes para o trabalho da Galeria, que 
participa de forma colaborativa desde a concepção dos projetos com as maiores 
produtoras do Brasil. Focada em títulos comerciais e com grande apelo junto ao público, 
a empresa apresenta em seu portfólio filmes como Ana e Vitória, Cinderela Pop e Os 
Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro. A Galeria Distribuidora é 
responsável por um case inédito no mercado cinematográfico local: lançar 
simultaneamente A MENINA QUE MATOU OS PAIS e O MENINO QUE MATOU MEUS 
PAIS, dois longas com pontos de vista diferentes sobre a mesma história. 

Sobre CCXP Worlds: A Journey of Hope 

       
Em 2019, a CCXP recebeu 282 mil visitantes, quebrando recorde de público e se estabe
lecendo mais uma vez como o maior festival de cultura pop do planeta. Este ano, a edi
ção especial CCXP Worlds: A Journey of Hope acontece de forma totalmente virtual e, 
vai alcançar os lares de fãs do mundo inteiro nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Outras info
rmações em www.ccxp.com.br.          
 

 

Mais informações para a imprensa: 
Diamond Films Brasil | Galeria Distribuidora 
Amanda Ventura 
E-mail: amanda@galeriadistribuidora.com.br 

  
Seja fã das nossas páginas no Facebook: Diamond Films | Galeria Distribuidora. 
Siga-nos no Instagram: @diamondfilmsbr | @galeriadistribuidora. 
Siga-nos no Twitter: @DiamondFilmsBr | @GaleriaDistrib. 
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