
OFICINA: MEDIA TRAINING 

Proposta para Tribunal de Justiça do Estado de Goiás/Escola Judicial de Goiás (Ejug/ 
TJGO). 

Três oficinas de Media Training de porta-voz institucional, para contato com a imprensa e 
demais formadores de opinião, com até seis horas de duração cada uma, para formação de 
135 magistrados, pelo Zoom. 

Turma 1: 45 magistrados 
Carga horária: seis horas 
Data a ser definida pela Ejug: das 8 às 14 horas, das 9 às 15 horas, das 12 às 18 horas ou das 13 às 19 horas 

Turma 2: 45 magistrados 
Carga horária: seis horas 
Data a ser definida pela Ejug: das 8 às 14 horas, das 9 às 15 horas, das 12 às 18 horas ou das 13 às 19 horas 

Turma 3: 45 magistrados 
Carga horária: seis horas 
Data a ser definida pela Ejug: das 8 às 14 horas, das 9 às 15 horas, das 12 às 18 horas ou das 13 às 19 horas 

Objetivos 
Desenvolver estratégias para 
posicionamentos em entrevistas 
e manifestações públicas 
Construir e apresentar 
mensagens  
Focar na mensagem-chave 
Ter controle da mensagem 
Elaborar respostas para 
perguntas imprevistas 
Identificar perguntas 
ambíguas  
Responder questões hostis 
Dominar a linguagem corporal 
Exercitar persuasão e controlar tensão 
e nervosismo 
Elencar ferramentas de aprimoramento 
do relacionamento interinstitucional 

Consolidar imagem de credibilidade 
e projeção de legitimidade 
Subsidiar discurso conforme Loman, 
valores do TJGO e provimentos do 
Conselho Nacional de Justiça (Nova 
Resolução sobre Comunicação do Poder 
Judiciário) e órgãos afins 
Desenhar agenda positiva 
Prevenir riscos de imagem 
Potencializar resultado da relação 
Diretoria de Comunicação/porta-voz/ 
jornalista 
Aplicar ferramentas de public 
speaking/ oratória 

Descrição 
São utilizadas ferramentas multimídias e exercícios fundamentados nos jornalismos 
impresso, on line, de rádio e de tevê, com a finalidade de otimizar compreensão e exposição 
de conteúdos jurídicos, administrativos e institucionais, e análise de comportamento em 
entrevista e demais manifestações públicas. 
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Programa 
Pandemia: Como conceder entrevistas de máscara, pelo Skype, Zoom, Whats App, etc.? 
Análise de entrevistas de porta-vozes afins e/ou concorrentes 
Construção de entrevistas corriqueiras e em cenários de crise 
Reestruturação das mensagens 
Construção de diversas respostas para diferentes cenários 
Perguntas, respostas, reposicionamentos e construção de cenários favoráveis e adversos 
Como se portar em entrevistas in loco (individual, coletiva, ao ar livre, gravada e ao vivo): o 
que falar? O que não falar? O que vestir? O que não vestir? Posicionamento diante das 
câmeras, microfone, repórter 
O que você, magistrada/magistrado, tem a dizer? 
Quantidade, qualidade e organização das informações (construção de frases, tempo, escolha 
das palavras) 
Como trabalhar a mensagem em razão do tempo concedido aos porta-vozes pelos diferentes 
tipos de veículos 
Redes sociais (Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter). 

Facilitador 

JOÃO CAMARGO NETO 

Jornalista jurídico e media trainer; atua no relacionamento com a imprensa exclusivamente 

para entidades, escritórios, eventos, instituições e órgãos jurídicos; especializado em 

Planejamento em Comunicação e em Gestão de Crises de Imagem; professor dos módulos 

Assessoria de Imprensa de Nicho, Relacionamento com a imprensa, Media Training e 

Comunicação Estratégica Jurídica: Oratória e Redação, em MBAs de Comunicação e de 

Direito; filiado à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e ao Fórum Nacional de 

Comunicação e Justiça, onde foi jurado do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça; é 

idealizador do projeto de palestras e treinamentos denominado Media Training Jurídico, que 

propõe a conscientização de juristas sobre como e quando se relacionar com jornalistas e 

demais formadores de opinião; pesquisa Justiça Administrativa, com foco na linha Ética, 

Mídia e Judiciário, que analisa aspectos da relação do poder Judiciário com a mídia e 

possíveis implicações na formação da opinião pública; foi produtor de rádio e repórter 

especial de jornais impressos e digitais antes de se dedicar com exclusividade à 

comunicação jurídica. 

Condições 

Constituem obrigações do profissional, além de outras previstas nesta proposta: considerar 

todas as informações disponibilizadas pelo porta-voz e/ou assessoria como confidenciais e 

sigilosas. 

A proposta tem validade de 30 dias. 
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Todo o trabalho é orientado conforme Lei Orgânica da Magistratura Nacional e 

provimentos do CNJ. 

A agência João Camargo Neto Relacionamento com a Imprensa, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o número 18.464.633/0001-16, é a primeira do 

País a prestar o serviço com exclusividade para porta-vozes de atuação jurídica. 

Investimento 

O investimento para execução dos serviços mencionados é de R$ 39,6 mil. 

Dados bancários 

 Banco: Santander 033 

Agência: 2032 

Conta corrente: 13004956-3 

PIX: 18464633000116 

JOÃO CAMARGO NETO 

Registro profissional: 2098 JP/GO (Federação Nacional dos Jornalistas) 

Fevereiro de 2021.
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