
 
ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA O CREDENCIAMENTO ABCD 2018 

 
1 – PRIMEIRA ADESÃO E/OU ASSOCIADOS INATIVOS 
Para associar-se à ABCD (primeira adesão), o interessado deverá preencher e enviar o 
formulário de credenciamento disponível na página inicial do site da ABCD. Serão aceitos 
apenas os formulários corretamente preenchidos, incluindo os documentos anexos solicitados, 
desde que todas as informações sejam verdadeiras; 
 
2 - Cronistas inativos, ou seja, aqueles que não se credenciaram no ano 2017, devem seguir as 
mesmas orientações destinadas aos cronistas que ainda não são associados;  
 
3- O credenciamento PROVISÓRIO é destinado aos profissionais cujo Registro Profissional 
esteja em tramitação na Delegacia Regional do Trabalho (DRT).  Nesse caso, além da 
documentação listada no item 7 (vide abaixo), o interessado deve enviar o número de protocolo 
que atesta a tramitação do Registro Profissional na DRT. Caso o Registro Profissional seja 
indeferido, a credencial emitida provisoriamente será anulada. 
 
4 - O credenciamento para ESTAGIÁRIOS é destinado a estudante de Comunicação Social, 
com habilitação em jornalismo, desde que este comprove algum tipo de vínculo com a 
respectiva empresa pela qual pretende ser credenciado. Nesse caso, além da documentação 
listada abaixo, o interessado deverá anexar declaração da faculdade e carta da empresa 
endossando o pedido do seu preposto. Este procedimento é válido, inclusive, para estagiários 
credenciados em anos anteriores.  
 
5 - As credenciai para estagiários terão a mesma validade das demais, ou seja, até 31 de 
dezembro de 2018. No entanto, ao término do semestre, o portador deverá apresentar a 
declaração de escolaridade para que a credencial siga sendo válida. 
 
6 - Continua valendo o limite de até duas credenciais do tipo estagiário para cada veículo de 
comunicação. 
 
7 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (CÓPIA) 

 CPF 

 RG 

 COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO 

 FOTO 3X4 RECENTE (FOTO PARA DOCUMENTO) 

 PROTOTOLO DA DRT (CREDENCIAMENTO PROVISÓRIO) 

 DECLARAÇÃO DA FACULDADE (ESTAGIÁRIO) 

 DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE COMUNCIAÇÃO (ESTAGIÁRIO) 
 
ATENÃO: A ABCD reserva-se o direito de consultar pessoas, empresas, escolas, Sindicatos 
dos Jornalistas e/ou dos Radialistas, Ministério do Trabalho e outros órgãos para comprovar a 
veracidade dos dados e dos documentos apresentados. 
 
8 – ASSOCIADOS ATIVOS - RENOVAÇÃO 
Os associados, com matrícula referente ao ano 2017, devem utilizar login e senha para acesso 
ao Sistema de Cadastro e atualizar seus dados. Feita a atualização, o associado deve dirigir-se 
à ferramenta de renovação e enviar a solicitação. Posteriormente, o associado deverá imprimir 
e pagar o boleto da anuidade para que a produção da nova credencial seja liberada. 
 
Atenção: o novo sistema será liberado em breve. 
  
9 - CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA - ÁREA TÉCNICA – CREDENCIAL SEM FOTO 
9.1 - As credencias sem foto e sem nominar o portador somente serão emitidas para 
profissionais da área técnica (operadores de áudio, TV e auxiliares de cinegrafistas). Para 



solicitar a credencial do tipo área técnica, o responsável pela empresa deverá inserir login e 
senha no Sistema de Credenciamento e executar o procedimento disponibilizado para esta 
finalidade.  
 
9.2 - TODOS OS DEMAIS PROFISSIONAIS VINCULADOS Á EMPRESA SERÃO 
IDENTIFICADOS COM FOTO E REGISTRO PROFISSIONAL NA DRT, EM SUAS 
RESPECTIVAS CREDENCIAIS.  
 
9.3 - No caso de rescisão contratual, a empresa comunicará à ABCD a dispensa do seu 
funcionário, podendo solicitar uma nova credencial para outro profissional indicado.  
 
9.4 - ESSA NOVA CREDENCIAL SERÁ PROVIDENCIADA PELA ABCD SEM QUALQUER 
ÔNUS PARA A EMPRESA SOLICITANTE. 
 
10 – PRAZOS E VALORES 
Os valores da anuidade (pessoa jurídica e pessoa física) para a temporada 2018 serão os 
mesmos praticados nos últimos três anos, a saber:  
 

10.1 - Pessoa Física (ativos, inativos e provisórios) 

Período da solicitação – Valor R$ Período da solicitação – Valor R$ 

 
De 16/11/17 a 31/01/18: R$ 200,00* 

 
A partir de 1º/02/18: R$ 250,00  

 

10.2 - Pessoa Jurídica (CNPJ) 

Período da solicitação – Valor R$ Período da solicitação – Valor R$ 

 
De 16/11/17 a 31/01/18: R$ 250,00* 

 
A partir de 1º/02/18: R$ 300,00 

 

10.3 - Estagiário 

Valor padrão: R$ 30,00 
* OBS: até 31 de janeiro de 2018, valem os valores à esquerda na tabela. 

 
11 - OUTRAS OBSERVAÇÕES 
11.1 – Cada veículo de comunicação, legalmente regulamentado, poderá solicitar até 02 
(duas) credenciais para estagiários (de jornalismo), e estas terão custo apenas de confecção 
(R$ 20,00); 
 
11.2 – A credencial da ABRACE (nacional) só é permitida para quem já possui o 
credenciamento da entidade local (no caso, a ABCD), exigindo-se a identificação individual do 
cronista solicitante. Nesse caso, o interessado pagará o valor correspondente que é de R$ 
120,00 (cento e vinte reais). 
 
11.3 – A emissão de Segunda Via dar-se-á mediante pagamento de taxa, cujo valor 
corresponde a 10% (dez por cento) da anuidade com base no ano corrente. Caso haja erro na 
confecção da credencial, o custo da Segunda Via será de responsabilidade da ABCD. 
 
11.4 – O envio da documentação não garante o credenciamento (no caso de novos 
associados). 
 
11.5 – Tendo o pedido aprovado, o interessado será cadastrado e receberá login e senha para 
ter acesso ao sistema e dar prosseguimento ao pedido de credenciamento.  
 
 11.6 - As credenciais de 2017 perderão sua validade em 31 de janeiro de 2018, oportunidade 
em que serão entregues as credenciais de 2018. 
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