
REGULAMENTO 
MELHOR ARRAZOADO FORENSE 

 
 
 

A ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando 
incentivar o aprimoramento cultural dos membros do Ministério Público do Rio Grande do 
Sul, institui, pelo presente, prêmio a ser concedido ao "MELHOR ARRAZOADO FORENSE — Edição 
2018". 
 
Art. 1°. Poderão concorrer ao prêmio "MELHOR ARRAZOADO FORENSE" os membros do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul com trabalhos que tenham sido efetivamente 
apresentados em qualquer fase de processo no qual haja intervenção do Ministério Público, como 
parte ou fiscal da lei, a partir de 01 de junho de 2016 até 31 de maio de 2018. 
 
Art. 2º. Os trabalhos serão encaminhados à sede administrativa da Associação do Ministério Público do 
Rio Grande do Sul, no prazo e na forma fixados no edital, com a menção do processo em que o 
arrazoado foi oferecido e protocolado. 
 
§1º. Os trabalhos poderão ser encaminhados em reprodução fotocopiada, desde que legíveis e com 
a menção do processo em que o arrazoado foi oferecido e protocolado. 
 
§2º Quando se tratar de processo sujeito a segredo de justiça, os nomes das partes deverão ser riscados, sem 
prejuízo da indicação do número do feito e do respectivo juízo. 
 
§3º. Cada participante poderá concorrer com um trabalho. 
 
Art. 3º. O julgamento do concurso "MELHOR ARRAZOADO FORENSE" do ano caberá a uma 
comissão, composta de 3 (três) membros designados pelo Presidente da Associação do Ministério Público, 
cujos nomes serão divulgados juntamente com o edital que abre o concurso, podendo haver a divisão por 
áreas cível e crime. 
 
§ 1º. A escolha dos integrantes da comissão avaliadora recairá preferencialmente 
em membros agraciados em certames anteriores. 
 
§ 2º. Para avaliação dos trabalhos, será irrelevante tenha sido acolhido, ou não, o ponto de vista neles 
defendido. 
 
Art. 4º. A comissão de julgamento poderá não classificar trabalhos apresentados, deixando de outorgar 
o prêmio respectivo. 
 
Art. 5º. Na edição de 2018 do concurso serão concedidos os prêmios aos dois melhores trabalhos 
apresentados, conforme especificação constante no edital. 
 
Art. 6º. Os trabalhos vencedores serão publicados pela Associação do Ministério Público do 
Rio Grande do Sul, por meio eletrônico. 



 
Art. 7º. A premiação ocorrerá no XIV Congresso Estadual do Ministério Público, no dia 02 de agosto, por 
volta das 18 horas, no Hotel Serra Azul, em Gramado, sendo que serão comunicadas a Procuradoria-
Geral de Justiça e a Corregedoria do Ministério Público. 
 
Art. 8°. O Presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul fará publicar o edital 
de inscrição, no qual deverá constar: 
 
a) A data final para apresentação dos trabalhos; 
b) os prêmios a serem concedidos.  
 
Art. 9°. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora, ad referendum da 
presidência da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 
 
 

Porto Alegre, 12 de junho de 2018. 
 
 
 
 

Sérgio Hiane Harris, 
Presidente da AMP/RS. 


