Ministério Público da União
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

LER É LEGAL
BANCO LITERÁRIO
1. CONCEITO
Espaço permanente, no portal do MPDFT, para a população indicar textos ou obras de
escritores nascidos ou residentes no Distrito Federal e entorno, bem como para os
escritores locais se apresentarem.

2. OBJETIVOS
a)
b)
c)
d)

criar um banco de escritores, para divulgação de suas obras;
estimular a formação de leitores e práticas de leitura;
promover, valorizar e difundir a literatura local e a circulação de autores, com
ênfase na diversidade cultural; e
incentivar a produção literária local.

3. FORMAÇÃO DO BANCO LITERÁRIO
3.1.

O Banco Literário estará disponível no portal do MPDFT e será constituído da
seguinte forma:

a)

indicação, por qualquer cidadão, de autores de textos ou obra prevista no
Regulamento do item 2.1;
cadastro de escritores locais – feito pelo próprio escritor.

b)
3.2.

O cadastro será feito por meio de preenchimento de formulário (Anexos 1 e 2),
disponibilizado no portal do MPDFT.

3.3.

Para fins de cadastramento serão considerados obras ou textos nos seguintes
formatos:

a)
b)

impresso: livros ou publicações em jornais e revistas;
digital: publicações em redes sociais, blogs, ebooks, jornais e revista.

4. DURAÇÃO
4.1.

O Banco Literário será um espaço permanente e disponível para indicação, cadastro
e consulta.
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5. IMPEDIMENTOS
5.1. Não serão aceitas indicações de textos ou obras que:
a) atentem contra a ética, a ordem pública ou que prejudiquem a imagem do MPDFT;
b) evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer
natureza;
c) violem o direito de terceiros, incluídos os de propriedade intelectual.

6. CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO OU CADASTRO
6.1

Os textos ou obras literárias devem ser de escritores nascidos ou residentes no
Distrito Federal e entorno;

6.2

Os textos literários deverão ser: conto, romance, fábula, poesia, cordel, crônica,
novela, peça teatral, ensaio, lenda ou letra de música;

6.3

Os textos e obras deverão conter valor estético literário;

6.4

A inscrição de escritor menor de 18 (dezoito) anos de idade, na forma do (item
3.1, alínea b), dependerá de prévia autorização do seu representante legal (Anexo
3);

6.5

Poderão ser inscritos textos ou obras de escritores já falecidos.
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ANEXO 1
FORMULÁRIO – INDICAÇÃO POPULAÇÃO
Nome*
E-mail*
Data de Nascimento
Endereço
Telefone*
CPF*
Título do Livro/endereço do Blog, Perfil
Instagram/Facebook, Coluna*
Autor*
Mensagem:
Por que indica o livro/Blog/Perfil/Coluna*
Você concorda com a política de privacidade e
tratamento de dados do MPDFT?*

( ) SIM
( ) NÃO
Conheça a política de privacidade
e tratamento de dados do MPDFT
(link)

* Dados obrigatórios
ANEXO 2
FORMULÁRIO – CADASTRO ESCRITOR
Nome*
Email*
Data de Nascimento*
Local de Nascimento*
Endereço*
Telefone*
CPF*
Obras/Endereço Blog/Perfil
Instagram/Facebook, Coluna*

(Se menor – Preencher Anexo 3)

Mensagem: Apresente-se (biografia)
Você concorda com a política de privacidade e
tratamento de dados do MPDFT?*

( ) SIM
( ) NÃO
Conheça a política de privacidade
e tratamento de dados do MPDFT
(link)

* Dados obrigatórios
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ANEXO 3
(AUTORIZAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL)
Observação: este anexo deverá ser impresso, preenchido
e digitalizado e encaminhado via e-mail

Pelo presente Termo de Autorização: _________________________________, portador do
RG nº _________________________ e do CPF nº _________________________, residente
e domiciliado no(a) _____________________________________________, na cidade de
___________________________________, na condição de representante legal de
___________________________________, nascido aos ___/ __ /___, portador do RG nº
__________________ e do CPF nº ____________________, para todos os fins de direito,
autorizo o representado acima a indicar escritores ou se apresentar como escritor no projeto
“Ler é Legal”, desenvolvido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Autorizo da veiculação da imagem do representado, sem ônus, em peças de divulgação e
promoção de eventos culturais do MPDFT, a qualquer tempo. Por fim, declaro estar ciente
do regulamento da premiação, disponível no site www.mpdft.mp.br/site/lerelegal e que
concordo com a política de privacidade e tratamento de dados do MPDFT.
Brasília/DF, ______ de ______________________ de 20____

____________________________________
CPF nº ____________________________
RESPONSÁVEL PELO REPRESENTADO
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