
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

PROCESSO SELETIVO PARA

ESTAGIÁRIOS DE JORNALISMO

2014
INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este CADERNO DE PROVAS contém uma PROVA OBJETIVA, com 20 (vinte) questões de múltipla 

escolha,  com  apenas  uma  alternativa  correta,  uma  PROVA  SUBJETIVA,  com  01  (uma)  questão 

dissertativa,  01  (uma)  FOLHA  DE  RASCUNHO  e  01  (uma)  FOLHA  DE  RESPOSTA,  que  se 

encontram ao fim do presente caderno.

2. Na prova subjetiva utilize, no máximo, as linhas existentes para preenchimentos das questões.

3. Não é permitida nenhuma espécie de consulta.

4. Durante as provas, o(a) candidato(a) não deve se levantar sem autorização do fiscal da sala, nem se 

comunicar com outros(as) candidatos(as).

5. A  duração  da  prova  é  de  04  (quatro)  horas,  já  incluído  o  tempo  destinado  ao  preenchimento  do 

CARTÃO DE RESPOSTAS DA PROVA OBJETIVA e das FOLHAS DE RESPOSTAS DA PROVA 

SUBJETIVA,  os  quais  serão  entregues  quando o  candidato  solicitar  ou  faltando  uma hora  para  o 

término da prova.

6. A  desobediência  a  qualquer  uma  das  recomendações  constantes  nas  presentes  instruções  poderá 

implicar a anulação das provas do(a) candidato(a).

7. Exemplo de preenchimento do cartão de respostas:
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Prova Objetiva

Língua Portuguesa

Texto para as questões 01 e 02

A  Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão 
(PRDC)  do  Ministério  Público  Federal  na  Bahia 
(MPF/BA) instaurou um inquérito civil  público com o 
objetivo de apurar as supostas agressões sofridas pelos 
moradores da comunidade quilombola Rio dos Macacos, 
situada na Base Naval de Aratu, no município de Simões 
Filho. 

O  procurador  regional  dos  Direitos  do  Cidadão 
substituto,  Edson  Abdon,  que  instaurou  o  inquérito, 
requereu ao comandante da Base Naval de Aratu cópias 
da fita de segurança da portaria  de acesso,  local  onde 
ocorreu o incidente  entre  os  militares  de plantão e os 
membros da comunidade. Ele requereu também o laudo 
de exame de corpo delito feito em um dos moradores e 
cópias das fitas do circuito interno de TV, que mostram 
o local onde as supostas vítimas foram detidas.

Questão 01 

O texto afirma que:

a)  O  comandante  da  Base  Naval  de  Aratu  requereu 
cópias  das  fitas  de  segurança  da  portaria,  do  circuito 
interno de TV e cópia do laudo de exame de corpo de 
delito feito por um dos moradores.

b) O MPF/BA processou o comandante da Base Naval 
de Aratu.

c) As imagens das câmeras internas da Base Naval de 
Aratu mostram as agressões sofridas pelos moradores da 
comunidade quilombola Rio dos Macacos.

d)  Moradores  da  comunidade  quilombola  Rio  dos 
Macacos foram torturados na Base Naval de Aratu.

e)   A  PRDC  investiga  se  houve  agressões  aos 
quilombolas  da  comunidade  Rio  dos  Macacos, 
localizada na Base Naval de Aratu.
Questão 02

Aponte o item em que a(s) substituição(ões) altera(m) o 
conteúdo do texto.

a) “instaurou um inquérito civil público com o objetivo 
de apurar” por “instaurou um inquérito civil público cujo 
objetivo é apurar” 

b)  “o  incidente  entre  os  militares  de  plantão”  por  “o 
incidente dos militares de plantão”

c)  “Ele  requereu  também o  laudo”  por  “Ele  requereu 
ainda o laudo”

d) “local onde ocorreu o incidente” por  “local em que 
ocorreu o incidente”

e) “Edson Abdon, que instaurou o inquérito” por “Edson 
Abdon, o qual instaurou o inquérito”

Questão 03 

Indique  o  texto  em  que  a  crase  foi  utilizada 
corretamente.

a) A Justiça Federal de Brasília determinou à União e ao 
Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da 
Biodiversidade (ICMBio) que definam, no prazo de até 
cinco anos,  os  limites  das  zonas de amortecimento  de 
todas as unidades de conservação federal que prevejam 
tal proteção.  

b)  Advém da própria lei à determinação para que a zona 
de amortecimento seja abarcada pelo plano de manejo.

c)  A  Operação  Caduceu  descobriu  que  contadores, 
vinculados à um escritório de contabilidade,  com sede 
em Curitibanos,  cooptavam profissionais de saúde que 
tinham renda inferior ao limite de isenção de imposto de 
renda para "vender" recibos falsos.

d)  O município  de  Alvarães  recebeu,  entre  janeiro  de 
2007  e  julho  de  2008,  a  quantia  de  R$  741  mil, 
referentes  ao  Incentivo  de  Atenção  Básica  aos  Povos 
Indígenas (IAB-PI). Do valor total, não houve à devida 
comprovação da aplicação de R$ 181.877,47. 

e)  O  ex-gestor  usou  documentos  falsos  para  “atestar” 
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pagamentos  à  servidores,  supostamente  feitos  em 
duplicidade, por meio do Banco do Brasil.

Questão 04 

Marque  a  alternativa  que  preenche  corretamente  as 
lacunas.

Várias  instituições  mostram  também  que  o  uso  e  o 
consumo de produtos alimentícios e __________ estão 
afetando toda ___ Terra, já que em oito meses de um ano 
consumimos o que ela pode prover em todo o ano – além 
de reduzirmos a capacidade de _________ de dióxido de 
carbono,  que  passa  a  acumular-se  na  atmosfera  e  a 
acentuar mudanças do clima.

[Washington Novaes, Envolverde. 06/01/14]

a) matérias primas – à – reduzirmos – retensão 
b) matérias-prima – há – reduzirem – retenssão 
c) matérias-primas – a – reduzir – retenção 
d) matérias primas – a – reduzirmos – retenção 
e) matéria-primas – à – reduzirem – retensão 

Questão 05 

Que frase está pontuada corretamente?

a) O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo 
(TRE-SP)  na  sessão  da  terça-feira  17  de  dezembro 
acolheu parecer  da Procuradoria  Regional  Eleitoral  no 
Estado de São Paulo (PRE/SP), e indeferiu o registro de 
candidato  a  prefeito  nas  eleições  suplementares  de 
Santana de Parnaíba.  

b)  O  político  enquanto  presidente  de  Câmara  dos 
Vereadores, teve suas contas referentes ao exercício de 
2000, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. 

c)  Em  Santana  de  Parnaíba,  o  candidato  eleito  nas 
eleições  regulares  de  2012,  Antônio  Aurelino  de 
Carvalho,  foi  considerado  inelegível  pelo  Tribunal 
Superior  Eleitoral,  que  indeferiu  seu  registro  de 
candidatura. 

d)  O  procurador  regional  eleitoral  substituto  Paulo 
Alberto  Sabino,  explicou  que  o  candidato,  quando 
prefeito da cidade de Santana de Parnaíba, em 2004, teve 
suas contas de gestão julgadas irregulares pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

e) O artigo 224, do Código Eleitoral determina que serão 
realizadas eleições suplementares, no caso, de eleições 
em  que  mais  de  50%  dos  votos  sejam  considerados 
nulos. 

Questão 06 

Marque  a  alternativa  que  NÃO  apresenta  erros  de 
concordância verbal:

a) O MPF e o MP estadual realizou diversas tratativas 
junto ao Iphan e à Prefeitura do Município para evitar o 
perecimento da edificação. 

b) A Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo 
(PRE/ES)  propôs  representação  contra  nove  partidos 
políticos que utilizaram as inserções partidárias gratuitas 
na televisão, no segundo semestre de 2013. 

c) A instabilidade na região sul do Amazonas estariam 
relacionadas ao suposto desaparecimento de três pessoas 
na área da terra indígena Tenharim Marmelos.

d) A decisão também determinou que a União e o Estado 
deverá  aplicar  a  determinação  nas  escolas  de  ensinos 
infantil  e  fundamental  em  Rondônia,  inclusive  as 
particulares, no prazo de 15 dias. 

e)  A  decisão  foi  tomada  na  análise  do  Procedimento 
Administrativo (PA) 1.23.000.001128/2013-63,  durante 
a  8ª  Sessão  Ordinária  da  3ª  Câmara,  realizadas  em 
outubro. 

Questão 07 

Assinale  o  item  em  que  a  concordância  verbal  e/ou 
nominal está correta.

a) O ex-prefeito, gestor do município entre 2005 e 2008, 
apropriaram-se  indevidamente  de  contribuições 
previdenciárias,  além de  omitir  informações  à  Receita 
Federal.

b) O MPF constatou, ainda, que quatro empresas foram 
desclassificadas por formalidade excessiva, sendo duas 
delas  eliminadas  apenas  por  não  ter  apresentado  a 
planilha  de  preços  impressa  em  papel  timbrado  da 
prefeitura. 

c) A procuradora da República e o promotor de Justiça 
requisitou que sejam feitas a descrição das edificações 
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próximas ao rio e que seja verificado se os imóveis estão 
localizados em área de risco de deslizamento. 

d) Conforme decisão judicial, o proprietário da fazenda 
jamais poderia ter autorizado a entrada de terceiros na 
área para fins de retirada de material mineral, uma vez 
que os recursos minerais são considerados bens da União 
e  sua  pesquisa  e  lavra  depende  de  autorização  ou 
concessão.

e) Assinaram o acordo o Departamento de Infraestrutura 
de  Transportes,  a  Mineração  S/A,  responsável  pelo 
empreendimento,  e  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

Questão 08 

De  acordo  com  o  Acordo  Ortográfico  da  Língua 
Portuguesa  (Lisboa/1990),  estão  corretas  TODAS  as 
palavras no item:

a) co-autor – sequestro – feiúra – aero-espacial 
b) asteroide – semi-aberto – sagüi – vôo
c) bóia – paranóico – anteprojeto – pera 
d) colmeia –anti-imperialista – leem – microssistema
e) hiper-ativo – convêm – sobrehumano – inter-racial 

Questão 09

Marque  a  alternativa  que  preenche  corretamente  as 
lacunas.

As violações típicas _____ dignidade do ser humano que 
configuram  o  uso  de  ______________  em  condições 
análogas _____ escravidão __________ invariavelmente 
nos casos  de resgate  de trabalhadores  na produção de 
carvão vegetal incluídos na atualização do Cadastro de 
Empregadores  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego 
(MTE), a chamada “lista suja”.

[Igor Ojeda, Repórter Brasil. 01/01/2014]

a) à – mão de obra – à – repetem-se 
b) a – mão-de-obra – à – repete-se 
c) à – mão-de-obra – há – repete-se 
d) há – mão de obra – à – repete 
e) a – mão-de-obra – à – repetem-se 

Questão 10 

Marque  a  alternativa  em  que  a  pontuação  está 
INCORRETA.

a) Em 2005, durante a gestão de José Santos, a prefeitura 
firmou convênio com a Secretaria Especial de Pesca e 
Aquicultura  (Seap)  -  transformada  posteriormente  em 
Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura  (MPA)  -  para  a 
implantação de dez unidades demonstrativas de criação 
de  tilápias  em  gaiolas  em  açudes  localizados  no 
município. 

b)  Os  ex-prefeitos  e  os  demais  réus,  além  de  bens 
tornados indisponíveis, podem ter seus direitos políticos 
suspensos  em  caso  de  condenação  na  ação  de 
improbidade.

c)  Em  2002  a  prefeitura  de  Oiapoque  recebeu  do 
Ministério de Transporte e Turismo mais de R$ 100 mil 
para  a  construção de quadra poliesportiva coberta,  até 
novembro de 2007 os  ex-prefeitos  deveriam realizar  a 
prestação  de  contas  das  verbas  recebidas  mas  não  o 
fizeram. 

d)  No  início  deste  mês,  o  Ministério  Público  Federal 
emitiu  recomendações  solicitando  a  suspensão  dos 
trabalhos, para que um relatório sobre os impactos fosse 
emitido  pelo  Iphan,  mas  o  Deinfra  não  respeitou  o 
pedido. 

e) Em todas as alternativas a pontuação está correta.

Conhecimentos Específicos

Questão 11 

Sobre  os  tipos  de  texto  jornalístico,  considere  as 
proposições:

I  -  Relato  ampliado  e  aprofundado  de  determinado 
acontecimento que repercutiu e provocou mudanças na 
sociedade.
II  -  Texto  de  autor,  que  pode  ser  encomendado  pelo 
veículo  ou  escrito  por  iniciativa  do  colaborador.  É 
assinado e expressa a opinião de quem o escreveu.
III - Texto que privilegia um ou mais protagonistas do 
fato,  dando-lhes  destaque  e  a  oportunidade  de  falar 
diretamente ao público.

As afirmações I, II e III referem-se, nessa ordem, à (ao):

a) Entrevista, Coluna, Perfil;
b) Notícia, Crônica, Carta;
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c) Reportagem, Artigo, Entrevista;
d) Nota, Perfil, Reportagem
e) Ensaio, Editorial, Caricatura.

Questão 12 

Sobre o texto radiojornalístico, é incorreto afirmar que:

a) Gírias e regionalismos devem ser evitados.
b)  O texto  com orações  intercaladas  e  verbos  na  voz 
passiva facilita o entendimento do ouvinte.
c)  A  linguagem deve  ser  coloquial,  mais  próxima  do 
diálogo.
d)  Frases  afirmativas  são  melhor  entendidas  do  que 
frases negativas.
e)  Termos  técnicos  e  jargões  profissionais  devem ser 
explicados.

Questão 13

“Para  evitar  surpresas  inesperadas,  o  ministro  da 
Economia,  Paulo  de  Barros,  prometeu  planejamento 
antecipado das ações do Banco Central em 2014.”

Na frase acima, está presente um dos erros mais comuns 
da linguagem radiofônica, que é:

a) concordância verbal irregular;
b) aliteração;
c) cacófato;
d) redundância;
e) hiato.

Questão 14

No radiornalismo o termo “decupagem” significa:

a) Ouvir as fitas gravadas e marcar o tempo e a ordem 
correta  dos  trechos  da  reportagem,  para  orientar  a 
edição.  
b) Traduzir para o apresentador os termos estrangeiros 
presentes na matéria.
c)   Preparação das informações prévias sobre o tema da 
matéria, que orientará o repórter.
d)  Transmissão  conjunta  e  simultânea  de  uma  mesma 
programação feita por duas ou mais emissoras.
e) Ouvir as outras emissoras de rádio, para evitar levar 
furos da concorrência.

5 - Classifique as proposições abaixo em verdadeiras ou 
falsas, de acordo com o Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros, aprovado e editado pela Federação Nacional 
dos Jornalistas (2007).

I - O jornalista é responsável por toda a informação que 
divulga, desde que seu trabalho não tenha sido alterado 
por  terceiros,  caso  em  que  a  responsabilidade  pela 
alteração será de seu autor.

II  -  O  jornalista  pode  identificar  pessoas  ameaçadas, 
exploradas  ou  sob  risco  de  vida,  em  razão  do 
compromisso fundamental com a verdade no relato dos 
fatos e com o interesse público.

III  -  É  dever  do  jornalista  combater  a  prática  de 
perseguição  ou  discriminação  por  motivos  sociais, 
econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de 
orientação  sexual,  condição  física  ou  mental,  ou  de 
qualquer outra natureza.

A ordem correta da classificação das proposições é:

a) V, V, F;
b) F, V, F;
c) V, F, F;
d) F, V, V;
e) V, F, V.

Questão 16

“Quem? Diz o quê? Em que canal? A quem? Com que 
efeito?”.

Trata-se  de  um  dos  modelos  comunicativos  mais 
conhecidos  nos  estudos  da  teoria  da  comunicação, 
chamado:

a) Modelo semiótico-textual;
b) Modelo estrutural-funcionalista;
c) Modelo de Lazarsfeld;
d) Modelo de  Lasswell;
e) Modelo hipodérmico;

Questão 17

Sobre a comunicação interna, considere as proposições:

I  -  Veículo  jornalístico  empresarial  simples,  de 
diagramação  básica,  com  notícias  curtas,  apropriadas 
para  leitura  rápida.  Tem  a  flexibilidade  de  poder  ser 
exibido num local de fácil acesso aos empregados.
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II  -  Ferramenta  digital  de  acesso  exclusivo  dos 
funcionários  da  empresa,  que  permite  publicação  de 
notícias e acesso a outros serviços como contracheque e 
sistemas  e  organogramas.  Permite  comunicação rápida 
com todas as unidades da empresa, simultaneamente.

As afirmações I e II referem-se, respectivamente, à (ao):

a) Newsletter e Clipping;
b) Mural e Intranet;
c) Boletim gerencial e revista;
d) Jornal e Informativo;
e) Blog e Mailing.

8) O texto jornalístico para rádio e o texto para internet 
têm características semelhantes, entre elas:

a) Têm foco nos detalhes e nos personagens do fato;
b) Permitem reflexão e opinião;
c) Devem ser curtos e ágeis;
d) Devem conter orações tanto na ordem direta quanto 
na ordem indireta;
e)  Pela  sua  agilidade,  prescindem  da  necessidade  de 
apurar os dois ou mais lados do fato.

Questão 19

Sobre o release, é correto afirmar:

a) É o material informativo produzido pela assessoria de 
comunicação e destinado aos jornalistas como sugestão 
de pauta;
b)  Deve  ser  escrito  dentro  dos  padroes  da  redação 
jornalística;
c)  Deve  ser  disponibilizado  no  site  da  empresa  ou 
instituição,  se  possível,  com arquivos  auxiliares  como 
fotos e documentos relacionados ao texto.
d) Nenhuma das proposições sobre o release está correta;
e) Todas as proposições sobre o release estão corretas.

Questão 20 

Marque a alternativa em que o lead melhor se encaixa 
nos padroes de redação jornalística.

a)  Uma  mulher  morreu  estrangulada  em  uma 
penitenciária em Itamaracá (PE), na região metropolitana 
do Recife.  Geórgia Pereira de Moraes,  26,  foi  atacada 
em uma cela pelo próprio marido, o detento José Carlos 
Alves  da  Silva,  28,  no  presídio  Barreto  Campelo.  A 
vítima foi socorrida por agentes prisionais. Geórgia foi 

levada para o hospital João Ribeiro, em Itamaracá, mas 
não resistiu aos ferimentos e morreu.

b)  Um acidente  entre  uma  carreta  e  um caminhão  na 
rodovia Candido Portinari,  em Pedregulho (437 km de 
São Paulo), deixou três pessoas mortas, entre elas uma 
criança de 7 anos e um adolescente de 15. O acidente 
aconteceu na noite deste sábado (25), por volta das 22h.

c)  LAJE  DO  MURIAÉ  (MG)  -  Um  ônibus  com  51 
passageiros  tombou  na  manhã  deste  domingo,  e  caiu 
dentro de um rio. De acordo com a Polícia Rodoviária 
Federal,  um bebê de três meses  morreu e uma mulher 
está  desaparecida.  O  Corpo  de  Bombeiros  de  Muriá 
continua as buscas no local.

d)  SÃO  PAULO  -  O  jovem  Fabrício  Proteus  Nunes 
Fonseca Mendonça Chaves, de 22 anos, foi baleado por 
policiais  militares  na  noite  de  sábado,  por  volta  das 
22h30m,  em  Higienópolis,  em  São  Paulo,  segundo  a 
Defensoria Pública de São Paulo. Segundo a Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo, Chaves foi atingido por 
dois disparos de arma de fogo, um na região do tórax e 
outro  na  virilha.  O  jovem  já  chegou  ao  hospital  em 
estado grave, com hemorragia devido à bala que atingiu 
o  tórax  e  foi  imediatamente  submetidos  a  cirurgia. 
Devido ao tiro nos genitais, ele perdeu um dos testículos. 
O  estado  de  saúde  de  Chaves  continua  grave,  porém 
estável,  e  ele  está  internado  na  Unidade  de  Terapia 
Intensiva (UTI) do hospital.

e) Policiais da Divisão Antissequestro (DAS) prenderam 
um homem de 27 anos acusado de sequestrar e estuprar 
uma  jovem  de  21,  em  Itaperuna,  no  Noroeste 
Fluminense.  O  crime  ocorreu  na  última  terça-feira, 
quando o suspeito abordou a vítima e a levou para um 
matagal,  onde  a  manteve  refém.  De  acordo  com  o 
delegado  Claudio  Góis,  titular  da  Divisão 
Antissequestro,  na ocasião,  parentes da vítima  falaram 
com o criminoso por telefone e ofereceram dinheiro para 
que ele a libertasse. Com o pagamento já marcado pela 
família,  agentes da especializada foram para  Itaperuna 
para orientar a negociação e garantir que a vítima fosse 
libertada em segurança.
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Prova Subjetiva

Com base nas informações apresentadas abaixo,  redija 
um relise. Elabore um título para seu texto e, se achar 
conveniente,  um  subtítulo.  A  avaliação  da  prova 
subjetiva  levará  em consideração  correção  gramatical, 
coesão  e  coerência  do  texto,  adequação  ao  tema 
proposto, adequação às técnicas de redação jornalística

O  texto  deve  ser  entregue,  sem  rasuras  e  com  letra 
legível,  na  folha  de  resposta  da  prova  subjetiva.  O 
candidato pode utilizar  a folha de rascunho anexada à 
prova.

RECOMENDAÇÃO/3º OFÍCIO/PRM/STM Nº 1

RECOMENDAÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO 
DE  SÃO  PAULO,  pelo  Procurador  da  República 
infrafirmado, no uso de suas atribuições constitucionais, 
legais  e  regulamentares,  e,  especialmente,  com fulcro 
nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e 
artigos 5.º e 6º da Lei Complementar n.º 75, de 20 de 
maio de 1993:

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  Público  é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a defesa a ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis,  conforme  preceitua o art.  127,  caput  da 
CF/88;

CONSIDERANDO  que  é  atribuição  do  Ministério 
Público  Federal  expedir  recomendações,  visando  à 
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, 
bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja 
defesa lhe cabe promover, a teor do disposto no art. 6°,  
XX, da Lei Complementar n.° 75/93;

CONSIDERANDO  que,  dos  fatos  apurados  no 
Procedimento  nº  1.34.004.00866/2012-99,  instaurado 
para   “apurar  irregularidade  aprovação  de  verba  pelo 
Ministério da Cultura para edição de livro bibliográfico 
do  atual  Prefeito  Municipal  de  Vinhedo,  Milton 
Serafim”, constatou-se que:

a)  nos  termos  do  procedimento  administrativo 
(PROCESSO  MINC)  nº  01400.013865/2012-76,  em 

trâmite junto ao Ministério da Cultura, concedeu-se ao 
solicitante  MILTON  SERAFIM  E  OUTROS  verba 
federal, no valor de R$ 110.451,00, para publicação de 
livro biográfico sobre MILTON SERAFIM ;

b)  a  Consultoria  Jurídica  do  Ministério  da  Cultura 
(CONJUR),  ao apreciar  a  solicitação do  PROCESSO 
MINC  nº  01400.013865/2012-76,  emitiu  parecer  no 
sentido de que:
“...  o  teor  das  denúncias  e  a  dimensão  assumida  pelo 
caso  tornam  recomendável  que  a  SEFIC  exija,  com 
amparo no art. 103,  § 1º, da IN nº 1/2012/MinC, uma 
melhor  instrução processual  que permita  avaliar se, de 
fato, há desvio de finalidade do projeto, o que demanda, 
no mínimo, a apresentação do inteiro teor da obra a ser 
editada” (f. 22);

c)  a  Fundação  Biblioteca  Nacional  emitiu  parecer 
técnico de caráter conclusivo, observando que:

“Entretanto, sem julgar o mérito da publicação, citando o 
referido parecer da CONJUR 'a lei veda expressamente 
qualquer tipo de apreciação quanto ao valor artístico ou 
cultural  dos  projetos  apresentados  ao  ministério,  uma 
vez que se enquandrarem nos seus objetivos (art. 22)' (f. 
244v), destacamos que parte da Primeira Parte da obra e, 
sobretudo a Segunda Parte na sua integralidade, podem 
ser  consideradas,  dentro  das  condições  atuais  do 
biografado – personagem público em atividade política e 
apto a se candidatar a uma reeleição – como espaço de 
proselitismo político, uma vez que apresenta uma versão 
de fatos  ocorridos  que depõem a favor  do biografado, 
sem que se tenha um veredito final  do ponto de vista 
jurídico.

Tendo em vista que a publicação é um relato biográfico 
e, por isso, atende ao art. 1º da Lei 8.313/91, mas que o 
seu conteúdo poderia  ter  seu uso desvirtuado na atual 
conjuntura  política,  conforme  indicado  acima, 
consideramos que o projeto deve permanecer suspenso e 
a publicação da obra adiada até que termine a campanha 
eleitoral de 2012”  (f. 22).

d) a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC 
concluiu por acatar a sugestão da  Fundação Biblioteca 
Nacional,  suspendendo  a  execução  do  projeto  até  o 
término da campanha eleitoral (f. 22v);
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CONSIDERANDO  que  MILTON  SERAFIM,  é 
atualmente  o  titular  do  mandato  eletivo  do  cargo  de 
Prefeito da Prefeitura Municipal de Vinhedo/S.P.;

CONSIDERANDO  que  MILTON  SERAFIM  é 
candidato à reeleição ao cargo de Prefeito da Prefeitura 
Municipal de Vinhedo/S.P., nas eleições de 2012;

CONSIDERANDO  que  o  sítio 
“http://www.miltonserafim14.com.br/site/index.php/milt
on-serafim-14/biografia”,  elaborado  como  campanha 
publicitária das Eleições-2012 para o cargo de Prefeito 
do Município de Vinhedo/S.P. coloca à disposição dos 
internautas  a  biografia  do  candidato  MILTON 
SERAFIM, tanto em forma texto quanto em forma de 
vídeo;

CONSIDERANDO que MILTON SERAFIM,  segundo 
notícia  jornalística  anexa,  já  foi  preso  duas  vezes  por 
acusações de extorsão e formação de quadrilhas, tendo 
sido condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo;

CONSIDERANDO  que  a  biografia  de  MILTON 
SERAFIM lançada pelo sítio de Campanha das Eleições 

2012 esclarece o nítido conteúdo proselitista da biografia 
que  seria  lançada  às  custas  do  erário  e  reafirma  a 
absoluta  ausência  de  qualquer  elemento   de  valor 
artístico ou cultural que mereça ser custeado por verba 
pública;

O Ministério Público Federal RESOLVE: 

RECOMENDAR  ao  Sr.  Secretário  de  Fomento  e 
Incentivo à Cultura  que determine a imediata revogação 
do projeto relativo ao processo nº 01400.013865/2010-
76, com o integral ressarcimento de verba que tenha sido 
liberada aos solicitantes. 

Prazo para cumprimento: imediato. 

Por  oportuno,  a  Secretaria  de  Fomento  e  Incentivo  à 
Cultura  deverá  prestar  informações  sobre  as  medidas 
tomadas e os resultados obtidos na questão tratada nesta 
recomendação.

EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA
Procurador da República

_______________________________________________________________________________________

© Copyright 2014 – PR/SE. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização
Av. Beira Mar, 1064, Praia Treze de Julho, Aracaju-SE, 49020-010 - PABX: (79) 3301-3700 - FAX: (79) 3301-3787 - www.prse.mpf.mp.br

http://www.prse.mpf.gov.br/


Processo Seletivo para Estagiários de Jornalismo  da Procuradoria da República  no Estado de Sergipe
Edital nº 002/2014 - Prova Objetiva e Subjetiva – Aplicação: 09 de março de 2014

RASCUNHO
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