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O que é a EBC e o Conselho Curador

A Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC), criada em 2008, é a 
gestora dos canais TV Brasil, TV Brasil 
Internacional, da Agência Brasil, da 
Radioagência Nacional e das Rádios 
EBC. Além disso,  foi criada para orga-
nizar e fortalecer o sistema público 
de comunicação que, segundo a 
Constituição Federal, deve funcionar 
como um serviço complementar aos 
sistemas privado e estatal de radiodi-
fusão. Por sua independência editorial, 
distingue-se dos canais estatais ou 
governamentais, com conteúdos 
diferenciados e complementares 
aos canais privados, primando por 
valores como diversidade, pluralidade 
e respeito aos Direitos Humanos, em 
toda sua programação. 

Porém,  outro critério funda-
mental para que a EBC seja ainda 

mais pública, é a participação social 
em sua gestão e conteúdos. Para 
institucionalizar essa participação 
nas decisões da EBC, sua Lei de 
criação (Lei 11.652/2008) previu duas 
estruturas de apoio aos seus órgãos 
administrativos: a Ouvidoria e o Con-
selho Curador. A primeira, serve para 
receber as manifestações do público 
e mediar o diálogo deste com a em-
presa, além de fazer análises sobre os 
conteúdos produzidos pela EBC. Já 
o Conselho Curador, delibera sobre 
a linha editorial e sobre as diretrizes 
educativas, artísticas e culturais dos 
veículos EBC. Para garantir que suas 
decisões sejam tomadas em nome 
do interesse público, a maior parte de 
seus membros representa a sociedade 
civil no colegiado e são escolhidos 
por meio de consulta pública.



A importância do Conselho para 
tornar a EBC pública e de qualidade

Quem são os conselheiros

O Conselho Curador existe para zelar pelos princípios e pela auto-
nomia da EBC,  impedindo que haja ingerência indevida do Governo e do 
mercado sobre a programação e gestão da comunicação pública. Além 
disso, visa representar os anseios da sociedade, em sua diversidade,  na 
aprovação das diretrizes de conteúdo e no plano de trabalho da empresa. 
Isso não signifi ca dizer que os conselheiros façam interferências diretas 
na programação, porém, o órgão está sempre atento para garantir que a 
empresa cumpra os objetivos e princípios descritos em Lei e que avance 
na oferta de conteúdo qualifi cado.

O Conselho Curador da EBC é composto por 22 membros: 15 repre-
sentantes da sociedade civil, indicados via consulta popular; quatro do 
Governo Federal; um da Câmara dos Deputados; um do Senado Federal; 
e um representante dos trabalhadores da EBC.



O que o Conselho faz: seu papel 
na definição de linhas editoriais

Dentre as principais responsa-
bilidades do Conselho Curador está a 
aprovação anual do plano de trabalho 
da empresa, onde são defi nidas as 
diretrizes e estratégias para progra-
mação de todos os seus veículos, 
incluindo calendários de execução 
e orçamento. Em momentos especí-
fi cos, o Conselho também direciona 
e supervisiona o conteúdo, como no 
planejamento de grandes coberturas 
jornalísticas e em especiais multimí-
dias. Alguns produtos são analisados 
pontualmente pelo pleno, quando 
tratam de temas caros aos princípios 
da comunicação pública ou quando 
apresentam problemas em relação 

a sua linha editorial – alterações no 
formato ou até o pedido de retirada 
do conteúdo do ar podem ser soli-
citados pelo colegiado.

Todas as resoluções do Conselho 
devem ser acatadas pela Diretoria 
da EBC. Porém, algumas discussões 
do pleno não são transformadas em 
resoluções – muitas são encaminhadas 
na forma de recomendações, pare-
ceres, notas técnicas ou relatorias. 
O Conselho Curador pode, ainda, 
destituir a Diretoria da EBC ou um 
de seus membros, após emitir dois 
votos de desconfi ança a eles, em um 
período de doze meses.



Atividades que o Conselho realiza

O Conselho Curador realiza 
reuniões ordinárias, prevista em Lei, a 
cada dois meses, porém, a qualquer 
momento, podem ser convocadas 
reuniões extraordinárias, desde que 
sejam aprovadas pela Presidência 
do colegiado. Além das plenárias, os 
conselheiros se reúnem em câmaras 
temáticas, para discutirem aspectos 
específi cos da programação da EBC. 
Atualmente o Conselho se divide 
em três Câmaras Temáticas são elas: 
Câmara de Jornalismo e Plataformas; 
Câmara de Programação e Plataformas; 
e Câmara de Planejamento e Processos 
Produtivos. As reuniões das câmaras, 
normalmente, acompanham os dias 
de reunião do pleno. Os conteúdos 
dos veículos também são analisados 

durante os roteiros de debate, quando 
o colegiado recebe especialistas e 
acadêmicos para discutir conceitos 
e propor ideias para a comunicação 
pública.

Para aumentar o diálogo com 
a sociedade e buscar uma participa-
ção ativa e não só representativa, o 
Conselho realiza, ainda, audiências 
e consultas públicas em várias regi-
ões do país. O objetivo é conversar 
com a população sobre aspectos da 
programação ou gestão dos veículos 
EBC, ou até mesmo, do Conselho. 
Também são realizados encontros 
com grupos específi cos da sociedade, 
a partir de demandas do público ou 
do próprio Conselho.

Quer saber mais? 
Acesse o nosso site: 

www.conselhocurador.ebc.com.br
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