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RECOMENDAÇÕES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JORNALISMO INVESTIGATIVO 

À Divisão de Direitos Humanos 

Ministério das Relações Exteriores 

Ref.: Considerações - plano de trabalho sobre segurança de jornalistas 

 

Sr. Carlos Eduardo da Cunha Oliveira, 

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo agradece pelo contato realizado pela Divisão de 

Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores com o objetivo de reunir comentários e 

sugestões à versão inicial do plano de trabalho sobre segurança de jornalistas. A Abraji acompanha com 

atenção a gestação deste plano e reitera, nesta oportunidade, a urgência de sua aprovação como 

estratégia para inibir crimes contra jornalistas e combater a impunidade. 

As sugestões e comentários apresentados visam a aprimorar alguns dispositivos já previstos no texto 

elaborado pelo IPDC, bem como a somar ferramentas que ajudem a UNESCO, por meio do programa, a 

zelar pelo cumprimento de seus objetivos no contexto dos Estados.  

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo manifesta interesse em participar de eventual 

reunião presencial que tenha por objeto o conteúdo do plano de trabalho sobre segurança de 

jornalistas.  

O texto do IPDC foi submetido à diretoria da Associação, bem como a seus associados, jornalistas 

profissionais, professores e estudantes de jornalismo. Outras entidades afeitas à temática também 

foram consultadas pela Abraji durante o processo de elaboração deste documento. A seguir, estão 

relacionadas as sugestões e comentários da Abraji ao plano do IPDC: 

1. O Plano deve ser mais claro quanto à responsabilidade dos Estados no cumprimento de 

determinações para proteger jornalistas. 

a. Informações sobre o andamento de processos judiciais em casos de violência contra 

jornalistas devem ser remetidas obrigatoriamente pelos países membros para 

constarem do relatório bienal “The Safety of Journalists and the Danger of Impunity”, 

produzido pelo IPDC. 

b. O IPDC deve poder requisitar informações dos Estados quando houver divergência entre 

dados oficiais e outros indícios recolhidos para elaboração do relatório. 

c. O IPDC deve poder solicitar esclarecimentos aos Estados sobre morosidade de processos 

judiciais em casos de violência contra jornalistas. 

d. As trocas de informação entre os Estados e o IPDC devem ser públicas. 

2. O plano deve criar instrumentos de avaliação dos programas nacionais de proteção aos 

defensores de direitos humanos (normalmente utilizados também para a proteção dos 

jornalistas, como é o caso do Brasil). 

3. O plano deve estabelecer uma rotina de intercâmbio das iniciativas exitosas de combate à 

violência e à impunidade.  
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4. A UNESCO deve consultar, ainda na fase de elaboração do plano, jornalistas, familiares de 

vítimas, juízes e promotores de países reconhecidamente violentos. 

a. É necessário ampliar a divulgação do plano e da problemática da violência contra 

jornalistas para além das entidades de classe e ONGs ligadas à liberdade de expressão; 

deve ser papel da UNESCO estimular a discussão em cátedras de Direitos Humanos nas 

universidades, em especial nos cursos de jornalismo e direito. 

5. Existe o risco de que as ações mais simples do plano (como treinamento) se tornem centrais nas 

políticas dos Estados, eclipsando aquelas politicamente mais delicadas – como o combate à 

impunidade. 

a. A UNESCO deve se envolver mais diretamente no acompanhamento da implementação 

do plano nos Estados, estabelecendo prazos e elaborando relatórios públicos periódicos. 

b. O plano deve estimular a cultura de segurança nas redações, bem como incentivar 

empresas a adotarem procedimentos (como exigência de treinamento prévio) para 

repórteres que atuam em zonas de conflito e medidas de prevenção e tratamento do 

estresse pós-traumático. 

6. O plano deve estabelecer a elaboração de metodologias para o monitoramento dos casos de 

violência contra jornalistas de acordo com especificidades de cada região do mundo. 

7. Familiares de jornalistas assassinados e testemunhas das agressões devem ser alvo de proteção 

especial prevista no plano. 


