
CONSELHO CURADOR EBC

Brasília, abril de 2012

Parecer Nº 01/2012 – Câmara Temática de Jornalismo e Esportes

Tema: Manual de Jornalismo

Considerando:

I- A decisão desta Câmara tomada em reunião de fevereiro de 2010 e afirmada no 
parecer nº 02/2010, publicado em abril do mesmo ano, segundo o qual sugeriu-se ao 
Conselho Curador a publicação de resolução específica que indicasse à Diretoria 
Executiva da EBC a apresentação de um planejamento para a discussão e produção de um 
Manual de Jornalismo da EBC;

II- As deliberações tomadas pelo Conselho Curador em sua reunião de 1o de junho 
de 2010, e, a partir delas, a edição, pelo Colegiado, da Resolução nº 05/2010 , do mesmo 
mês, que decidiu por “Aprovar o Parecer 02/2010 da Câmara de Jornalismo e Esportes, que 
determina a confecção do Manual de Jornalismo da EBC”;

III- Que o Conselho Curador tem como parte de seus objetivos a deliberação acerca 
da produção de informação da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, bem como de 
sua linha editorial, tais definições estipularam como imprescindível a existência de um 
Manual de Jornalismo da EBC, que pudesse orientar o processo de produção de informação 
na empresa, bem como se legitimar como um instrumento democrático de regulação de 
práticas e de conteúdos jornalísticos;

IV- Que a chegada de novos funcionários concursados na empresa reforça a 
organicidade de a linha editorial ser de fato incorporada por funcionários, gestores e 
parceiros, que têm neste Manual um instrumento objetivo para o cumprimento da missão 
pública de uma empresa de comunicação;

V- Que o papel desta Câmara Temática de Jornalismo e Esportes e deste 
Conselho Curador foi o de fazer cumprir, na edição final deste Manual, as premissas 
fundamentais da lei 11.652/08 – e que, nesse sentido, a Câmara buscou trabalhar de 



maneira harmônica com todos os envolvidos nesta finalização, respeitando a diversidade de 
pensamentos e sugerindo propostas para o aperfeiçoamento desta produção;

VI- Que a Diretoria Executiva da EBC, em sua Resolução 34/2012, de abril do 
presente, afirma “Aprovar o encaminhamento do Manual de Jornalismo para análise e 
referendo do Conselho Curador”;

VII- E ressaltando-se, por fim, a importância deste instrumento para a 
institucionalização e aperfeiçoamento da comunicação pública na EBC, a Câmara de 
Jornalismo e Esportes apresenta este parecer recomendando a aprovação do Manual de 
Jornalismo da EBC pelo Conselho Curador;

VIII- Concluímos com a recomendação de que dentro de 2 (dois) anos, dada a 
dinâmica inerente a processos deste caráter, atente-se para a possibilidade de revisão do 
conteúdo deste Manual.

Brasília, abril de 2012
Câmara Temática de Jornalismo e Esportes


