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MÉXICO

CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS
(Em janeiro de 1996, 71 jornalistas apresentaram ao reitor da Universidade 

Ibero-Americana o seguinte código de ética para prática de jornalismo 
elaborado por eles)

Tradução: Isadora Mafra Ferreira

Os jornalistas mexicanos e aqueles que praticam jornalismo no México aceitam 
os  seguintes  princípios  éticos  para  o  comportamento  profissional.  Eles 
concordam  que  é  uma  tarefa  entre  iguais,  cujo  cumprimento  só  pode  ser 
determinado por convicção individual. 

Princípios do jornalista em relação à sociedade:

1. O jornalista tem o direito e a obrigação de estimular, praticar e defender 
a liberdade de informação e o direito à informação. O jornalista entende 
que  a  informação  é  um  serviço  de  interesse  público,  e  acredita  que 
informar de uma maneira verdadeira, completa, pluralista e oportuna é 
uma de suas principais responsabilidades.

2. O jornalista promove o acesso da sociedade aos meios de comunicação, 
considera  todos  os  setores  sociais  como  possíveis  fontes,  não  pratica 
qualquer tipo de discriminação e respeita sua audiência.

3. O jornalista termina seu trabalho sob os olhos do público, e tem direito 
ao sigilo profissional. O jornalista respeita a vida privada dos indivíduos e 
evita difamação, insultos e calúnia.

4. O  jornalista  não  permanece  quieto  ou  revela  informações  por  outros 
interesses que não os da sociedade, mesmo que seja de interesse pessoal 
do  próprio  jornalista;  evita  conflitos  de  interesse,  e  rejeita  dinheiro, 
doações ou privilégios que busquem influenciar, modificar ou deturpar a 
informação.

5. Em  seu  trabalho  diário,  o  jornalista  age  com  respeito  ao  princípio 
humano de maior bem para maior número de pessoas.

Princípios do jornalista em relação ao Estado:
1. O jornalista  tem o direito e  o dever de exigir  que o Estado respeite a 

liberdade de imprensa e o direito à informação. O jornalista defende que 
uma regulação atualizada e integral é necessária, com uma legislação que 
garanta o direito à informação, e a existência de uma política nacional de 
comunicação operada com clareza, que garante o acesso à informação e 
restringe os chamados “segredos de Estado”.

2. O  jornalista  se  opõe  a  qualquer  obstáculo  à  liberdade  de  imprensa, 
censura prévia, restrições de circulação dos meios de comunicação e à 
prática  da  imposição  de  informações.  O  jornalista  não  permite  que  o 
Estado o torne receptor de privilégios ou discriminação com base nas 
informações que publica,  e  crê  que nenhum meio de comunicação ou 
seus  funcionários  devem  ser  punidos  por  difundirem  a  verdade  ou 



criticarem e fazerem denúncias contra o poder do Estado. 

Princípios do jornalista em relação à mídia:
1. O  jornalista  entende  que  trabalha  para  uma  empresa  que  presta  um 

serviço de interesse público, que deve promover a criação e adesão aos 
princípios da ética da existência de um defensor público. 

2. O  jornalista  deve  manter  o  respeito  ao  seu  trabalho,  integridade 
profissional  e  direitos  trabalhistas.  O  jornalista  tem  direito  que  sua 
empresa  respeite  o  salário  mínimo  da  categoria  e  as  condições  de 
trabalho adequadas.

Princípios do jornalista em relação aos seus colegas:
1. O jornalista considera seu colega aqueles que trabalham no jornalismo 

diário e profissional, e mantém uma atitude de respeito e ajuda mútua 
para com eles. Promove o respeito e a dignidade da união jornalística, 
que tem o direito e a obrigação de criticar os profissionais de uma forma 
aberta e construtiva.

2. O jornalista respeita os métodos jornalísticos de seus colegas e não atuam 
a favor da demissão de colegas visando atingir  uma nova posição que 
fique vaga. O jornalista rejeita o plágio de outros colegas.

3. Os jornalistas tem direito a auto-regulação e de seus colegas e a participar  
de  sindicatos,  sem a interferência  de  pessoas  ou autoridades  que não 
tenham ligação com o campo do jornalismo.

4. O jornalista entende que ocupa um cargo de alta responsabilidade social 
e  que  seu  trabalho  é  essencial.  Esta  profissão  exige  que  o  jornalista 
demonstre as aptidões necessárias, habilidade e conhecimento, além da 
melhora constante na sua capacidade profissional.


