
CONSELHO CURADOR – EBC / CÂMARA DE JORNALISMO E ESPORTES

RECOMENDAÇÃO Nº 02/2014/CJE/CC

Dispõe sobre o cumprimento do Manual de
Jornalismo da EBC e a criação do Comitê
Editorial  de Jornalismo 

Considerando  os  princípios  estabelecidos  para  a  prestação  dos  serviços  de
radiodifusão pública pelos arts. 2º e 3º da Lei 11.652/2008;

Considerando o Manual de Jornalismo da EBC, em especial os Princípios, Valores,
Objetivos e Diretrizes descritos nas páginas 23 e 24;

Considerando o Plano de Cobertura da Copa do Mundo produzido pela Diretoria de
Jornalismo e aprovado pelo Conselho Curador da EBC;

Considerando episódios recentes de descumprimento dos preceitos contidos nos
dois documentos; 

Considerando a necessidade de uma prática diária de monitoramento crítico da
produção e da veiculação de conteúdos dos veículos jornalísticos da EBC;

A Câmara de Jornalismo e Esportes do Conselho Curador da EBC - Empresa Brasil
de Comunicação, no uso de suas atribuições legais,  

REITERA A RECOMENDAÇÃO À DIRETORIA DE JORNALISMO DA EBC SOBRE:

Art. 1º - A necessidade de instalação imediata do Comitê Editorial de Jornalismo,
previsto  pelo  Manual  de  Jornalismo,  como  forma  de  promover  ações  pontuais  de
verificação crítica das produções jornalísticas e dos planos de coberturas específicas nos
veículos da EBC e de estabelecimento de procedimentos para a correção de eventuais
desvios;

Art. 2º – A necessidade de primar pelo cumprimento rigoroso de todos os critérios
definidos pelo Manual de Jornalismo, como forma de garantir os princípios elementares



de  imparcialidade  e  ética  nas  matérias  e  entrevistas  veiculadas  pelos  canais  de
informação da EBC. 

Certos de que a Diretoria de Jornalismo da EBC considerará as recomendações acima
descritas e apresentadas,

Câmara de Jornalismo e Esportes do Conselho Curador
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