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Equipe de Comunicação do MPPA

Olá!

           Este breve guia, elaborado pela Assessoria de Comunicação traz informações práticas 
que irão lhe auxiliar na contínua evolução do diálogo com a mídia e, consequentemente, com 
a sociedade.
         Lembre-se de que um dos valores do MPPA é a atuação de forma transparente. E uma
das formas mais eficientes de ser transparente é comunicar a sua atuação à sociedade por 
meio dos veículos de imprensa. A partir de um bom relacionamento com a mídia, temos a 
chance de mostrar o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público, fortalecendo a imagem da 
instituição perante a sociedade

        Este guia será seu parceiro no dia-a-dia de trabalho, consulte-o sempre que achar
necessário. Fique à vontade para compartilhar ideias, tirar dúvidas e compartilhar sugestões 
com a Assessoria de Comunicação Social do MPPA.
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Por que falar com a imprensa ?

Falar com  a imprensa é uma forma de ser transparente e informar a 
sociedade sobre a atuação do Ministério Público. Ao ingressar no MPPA, 
o membro  se torna a personificação da instituição perante a sociedade. 
Por isso, é fundamental  utilizar os meios de comunicação para mostrar ao 
cidadão que o orgão está cumprindo seu papel. 

A imprensa tem um papel fiscalizador. Ela apura, denuncia e exerce 
influência sobre a opinião pública. É a ponte entre a entidade e o cidadão. 
Daí a importância  de construir uma boa relação.
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A assessoria de comunicação é a ponte entre a fonte e o jornalista. Na 
maioria das vezes o profissional liga para a assessoria pedindo informações 
sobre determinado tema e sobre a fonte que pode dar detalhes sobre 
ele. Quando a assessoria faz essa ponte é porque avaliou que, além da 
oportunidade de divulgar informação de interesse público, aquela é também 
uma chance de agregar valor à imagem da instituição.

Como a assessoria pode ajudar?

1. O jornalista entra em contato com 
a assessoria para pedir informações e 
um entrevistado.  

2. A assessoria consulta a fonte sobre 
o tema e se pode atender o jornalista.

3. A fonte é entrevistada no dia e hora 
combinados pela assessoria.

O processo de 
marcação de 
entrevista:



Como identifico o que é notícia?

Um fato é considerado notícia quando é novo, inusitado e, 
sobretudo, de interesse público. As notícias são redigidas em texto de 
cunho jornalístico, sem emissão de opiniões e que podem estampar os 
principais veículos de comunicação. Por conta das novas tecnologias da 
informação e da comunicação, a notícia é veiculada quase em tempo real 
e envelhece muito rapidamente. 

Portanto, se você promoveu uma reunião hoje a informação deve 
ser compartilhada no mesmo dia com a assessoria de comunicação. Se 
você deixa para amanhã, a informação se torna “notícia velha”, como 
dizemos no jargão jornalístico. Portanto, essa informação não terá o 
mesmo destaque (ainda que seja no site da instituição).
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Como tratar o jornalista?

1. Trate o jornalista com respeito, 
mesmo quando as perguntas não são 
agradáveis. Lembre-se de que ele é 
um profissional desempenhando seu 
trabalho.

2. Mesmo as perguntas ríspidas 
merecem respostas educadas. Evite que 
o clima de hostilidade comprometa a 
entrevista.

3. Não discuta com o jornalista. Evite 
polemizar.

4. Evite brincadeiras e piadinhas de 
qualquer gênero.

5. Chame o jornalista pelo nome.

#DICA
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Antes de iniciar a entrevista

#DICA
1. Antes de iniciar a entrevista converse com 
o jornalista e entenda o encaminhamento 
da reportagem. Seja didático fazendo uma 
exposição geral para que ele entenda o 
assunto.  Se possível, ofereça material escrito, 
como cópias de documentos (desde que 
sejam públicos).

2. Caso não tenha a informação solicitada, 
peça desculpas e se comprometa a enviar-lhe 
em seguida. Não deixe de cumprir.

3. Destaque os pontos fundamentais da 
entrevista, chamando atenção para o fato que 
deseja comunicar.

4. Não entregue a um jornalista documentos 
confidenciais, mesmo sob promessa de sigilo.

5. Caso a entrevista não possa ser concedida, 
explique a razão. Mostre que o processo 
tramita em segredo ou que pode atrapalhar 
as investigações, conforme o caso.  De 
qualquer forma, esforce-se para dar ao 
jornalista informações básicas, mas que não 
prejudiquem o seu trabalho.
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Encare o contato 
com o jornalista 

como uma 
oportunidade e não 

um problema 

Não encare o 
repórter como seu 
inimigo. Porém ele 
não é o seu melhor 

amigo



Na hora de gravar a entrevista

1. Procure não interromper o repórter 
até ele acabar a pergunta.

2. Tenha certeza de que entendeu 
perfeitamente a pergunta antes de 
respondê-la. Não fique constrangido 
em pedir ao jornalista para repeti-la.

3. Respostas curtas e objetivas 
facilitam o entendimento. Não seja 
prolixo.

4. Evite termos técnicos, “Juridiquês”. 
Lembre-se de que sua resposta deverá 
ser compreendida por todos, sobretudo 
pelo cidadão leigo.

5. Seja didático. Você está falando 
para a grande massa.

#DICA
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6. Evite expressões como “nada a 
declarar”. Trata-se de uma expressão 
ríspida  e que produz  interpretação 
negativa. Diga algo como “não há 
nada que o Ministério Público possa 
falar nesse momento”, acrescente 
a razão: “porque o MP ainda não foi 
notificado sobre a decisão” ou “porque  
as investigações ainda estão em 
andamento”.

7. Use respostas curtas, mas não 
monossilábicas. Cuidado com os 
cacoetes (ex.: é, né, só, sô, então).

8. Evite ironias. O público ou o 
jornalista podem não entender e achar 
que você está falando sério.

9.Fale naturalmente. Não é preciso 
falar mais alto ao microfone.

Na hora de gravar a entrevista

#DICA
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1. Jamais peça para o repórter repetir 
o que ele anotou. Isso soa arrogante, 
melindra o jornalista e provoca mal-
estar.

2. Nunca peça ao repórter para lhe 
mostrar o texto antes de publicá-lo. 
Essa é uma das piores afrontas que se 
pode fazer a um jornalista.

3. Caso se depare com uma informação 
relevante que tenha sido publicada 
incorretamente, comunique a assessoria 
de comunicação, que enviará uma nota 
ao órgão de imprensa esclarecendo o 
assunto e pedindo retificação.

4. Informações em “off” só devem ser 
passadas para jornalistas com os quais 
você tenha uma relação de extrema 
confiança. Se falar nessa condição, peça 
o “off”, explicitamente. Ainda assim, 
elas podem ser publicadas, porém, sem 
revelar o nome da fonte.

5. Coloque-se à disposição para 
esclarecer dúvidas no momento em 
que o jornalista estiver redigindo a 
reportagem.

#DICA

Depois da entrevista
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Entrevista coletiva

1. Entrevistas coletivas devem ser marcadas em horário 
estratégico de forma que o assunto seja aproveitado 
pela maior quantidade de veículos possíveis. Para isso, 
é importante consultar e combinar com a assessoria de 
comunicação antecipadamente e possibilitar o envio do aviso 
de coletiva às redações com tempo hábil para o deslocamento 
das equipes.

2. Se houver documentos importantes para distribuição aos 
jornalistas na entrevista coletiva, remeta-os com antecedência 
para a assessoria de comunicação  preparar as cópias 
necessárias.

#DICA
As coletivas de imprensa 

são eventos que as 
entidades, organizações ou 

personalidades realizam
para comunicar ou 

esclarecer determinada 
informação ante os meios 

de comunicação

O que é?
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1. Pronuncie cada palavra de forma clara e corretamente. 
Frases curtas e objetivas ajudam na compreensão do 
ouvinte. Não decore o que vai falar, não soa natural.

2. As informações mais importantes podem e devem ser 
repetidas. Lembre-se de que o ouvinte pode ligar o rádio 
depois da entrevista iniciada.

3. Evite expressões de apoio (ex.:  né, então, daí, etc.), siglas 
pouco comuns, neologismos e palavras desconhecidas. 
Só use termos jurídicos quando for imprescindível. 

4. Prefira números “redondos” ou aproximados (use 
“quase 100%” em vez de “98,86%”). Oriente o ouvinte. 
Tenha sempre em mãos números de telefone ou endereço 
eletrônico para informar durante a entrevista.

5. Caso uma informação importante tenha passado 
despercebida ou se não foi perguntado algo fundamental 
para esclarecimento do tema, encontre uma maneira de 
inserir a questão. Por exemplo, ao final de uma resposta, 
acrescente, educadamente: “Eu gostaria de destacar 
também que...”

6. Da mesma maneira, se sua resposta foi interrompida 
pelo intervalo comercial, por exemplo, não fique 
constrangido em retomar ao assunto e completar 
seu raciocínio quando a entrevista for reiniciada, se o 
entrevistador não tomar essa iniciativa.

Diferença TV x Rádio

O rádio é um veículo bastante 
específico: ao mesmo tempo 

em que apresenta potência de 
alcance como nenhum outro, a 

invisibilidade daqueles que falam 
pode ser motivo de preocupação 

até para os mais experientes.  
É importante conhecer as 

técnicas para transmitir todas as 
mensagens necessárias sem os 

recursos de imagem e gestos.

Rádio#DICA
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1. Numa entrevista de estúdio chegue com 30 minutos 
de antecedência, para testar microfone e providenciar 
maquiagem.

2. Mulheres devem evitar maquiagem carregada, roupas muito 
coloridas, curtas e excesso de acessórios.

3. Homens devem evitar meias de cano baixo, gravatas muito 
coloridas, rosto suado e cabelo despenteado.

5. Tenha boa postura ao sentar-se. Evite cruzar os braços, 
corpo curvado, mãos nos bolsos ou nas costas, não gesticule 
exageradamente.

6. Olhe sempre para o repórter/apresentador a menos que seja 
orientado do contrário.

7. Se a entrevista for no estúdio ou em local externo, permaneça 
no mesmo lugar até que a câmera seja desligada e o repórter/
apresentador lhe oriente a deixar o local.  Se a entrevista for no seu
local de trabalho, escolha um ambiente tranquilo, deixe o celular no
silencioso e peça para não ser interrompido.

8. Espere a câmera ou gravador serem desligados para fazer 
qualquer comentário ao final da entrevista.

9. Numa entrevista gravada, não tem problema pedir para regravar  
ou para corrigir alguma informação.

#DICA
Entrevistas para TV são 

oportunidades preciosas de 
exposição de uma instituição, 

marca profissional, produto 
ou serviço. Saber aproveitar o 

momento é essencial 
para conquistar um 
resultado positivo. 

Televisão

Diferença TV x Rádio
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Assessoria de Comunicação do MPPA
Conheça a equipe!

Fernando Alves: Assessor de Comunicação
fernandoalves@mppa.mp.br

Mônica Maia: Assessora de Comunicação
monicamaia@mppa.mp.br

Edyr Falcão: Assessor de Imprensa
edyr@mppa.mp.br

Ellen Vaz: Assessora de Imprensa
ellenvaz@mppa.mp.br

Pedro Loureiro: Assessor de Mídias Sociais
phloureiro@mppa.mp.br

(91) 4006-3586 / 4006-3487  / 98871-2123
imprensa@mppa.mp.br

www.mppa.mp.br


