
MELHOR ARRAZOADO FORENSE 2018 
EDITAL 

 

A ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL faz saber que se 
acham abertas, em sua sede administrativa, a partir do dia 13 de junho de 2018 até 30 de 
junho de 2018, as inscrições para o concurso "MELHOR ARRAZOADO FORENSE — 
EDIÇÃO 2018", aos membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 

1. Considerar-se-á inscrito o candidato que, no prazo, fizer chegar à Sede da Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul trabalho que tenha efetivamente apresentado em 
qualquer procedimento judicial ou extra-judicial em que tenha atuado a partir de 01 de junho 
de 2016 até 31 de maio de 2018. 

2. Os trabalhos deverão ser encaminhados à sede administrativa da Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul, no prazo acima, por meio eletrônico através do 
email presidencia@amprs.org.br, com formato/extensão em PDF, digitados em 
espaço de 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, com a menção do processo em 
que o arrazoado foi oferecido e protocolado. 

3. Os trabalhos poderão ser encaminhados em reprodução fotocopiada, desde que legíveis e 
com a menção do procedimento em que o arrazoado foi oferecido e protocolado. 

4. Quando se tratar de procedimento sujeito a segredo de justiça, os nomes das partes 
deverão ser riscados, sem prejuízo da indicação do número do feito e do respectivo juízo. 

5. Cada participante poderá concorrer com um trabalho. 

6. A premiação será concedida ao primeiro e segundo melhores trabalhos apresentados e 
corresponderá à isenção da tarifa de hospedagem no hotel Serra Azul durante o XIV 
Congresso Estadual do Ministério Público ao primeiro colocado e o desconto parcial de 50% do 
valor da tarifa de hospedagem para o segundo colocado. 

7. Caso os vencedores já tenham efetuado o pagamento integral ou parcial, os montantes 
serão reembolsados. 

8. As normas do concurso são aquelas constantes no respectivo regulamento e neste edital. 

9. A entrega dos prêmios ocorrerá durante o XIV Congresso Estadual do Ministério 
Público, nas dependências do Hotel Serra Azul (Gramado/RS), no dia 02 de agosto, por volta 
das 18 horas. 

10. Os arrazoados premiados serão publicados por meio eletrônico.  

11. Quaisquer informações a respeito do concurso poderão ser obtidas junto à Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul. 

12. A Comissão Julgadora do presente concurso será composta por: 

mailto:presidencia@amprs.org.br


 na área cível/especializada: Janaína de Carli dos Santos, Luciano de Faria Brasil e 
Maristela Schneider; 

 na área criminal: Andréa de Almeida Machado, Diego Rosito de Vilas e Luciano Vaccaro. 

 

Porto Alegre, 12 de junho de 2018. 

 
Sérgio Hiane Harris, 
Presidente da AMPRS. 


