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REGULAMENTO 

XI PRÊMIO AMB DE JORNALISMO (2016) 

O XI Prêmio AMB de Jornalismo será regido pelo presente regulamento, registrado no Cartório do 1º Ofício 

Marcelo Ribas, da Cidade de Brasília, DF.   

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), instituição que reúne cerca de 14 mil juízes em todo o Brasil, 

abre inscrições para o XI Prêmio AMB de Jornalismo, que premiará as melhores reportagens veiculadas entre 

janeiro de 2015 e dezembro de 2015 em jornais, revistas, canais de TV, emissoras de rádio e sites noticiosos 

presentes no território nacional. Também concorrem fotografias publicadas no mesmo período em meio 

impresso ou web. Somente serão aceitos materiais jornalísticos que tenham contribuído para divulgar a 

importância do Judiciário e da magistratura como sustentáculos do Estado Democrático de Direito. 

1- Disposições gerais:  

1.1 – O Prêmio AMB de Jornalismo é uma iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); 

1.2 – As inscrições da décima primeira edição ocorrerão no período de 16 de março a 16 de maio de 

2016, pelo site da AMB www.amb.com.br/premio2016; 

1.3 – Serão aceitas apenas as matérias publicadas ou veiculadas pela primeira vez entre os dias 1º de 

janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2015; 

1.4 – Serão premiadas as matérias, reportagens e fotos que tenham contribuído para divulgar a 

importância do Judiciário e da magistratura como sustentáculos do Estado Democrático de 

Direito;  

1.5 – Serão aceitas também reportagens veiculadas em qualquer mídia e fotografias produzidas pelas 

assessorias de imprensa das associações filiadas à AMB, desde que se enquadrem nas exigências 

deste regulamento; 

1.6 – As reportagens inscritas pelas associações filiadas à AMB concorrerão entre si e não com as 

reportagens publicadas pela imprensa. Elas serão analisadas pela comissão julgadora da AMB.  

2 - Objetivos:  

2.1 – Incentivar a cobertura jornalística que destaque a importância da independência do Judiciário 

e dos magistrados como fator de promoção da segurança jurídica e da paz social; a segurança do 

magistrado como instrumento de estabilidade das instituições; as iniciativas positivas do 

Judiciário; e a Justiça próxima do cidadão; 

2.2 – Valorizar as iniciativas do jornalismo brasileiro que contribuam para a compreensão do trabalho 

e da importância para a sociedade de um Judiciário forte e de uma magistratura independente; 

http://www.amb.com.br/premio2016
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2.3 – Dar visibilidade às soluções inovadoras para a melhoria da prestação jurisdicional à população;  

2.4 – Incentivar a discussão por meio da imprensa das questões relacionadas à Justiça contra a 

corrupção.   

3 - Condições para inscrição:  

3.1 – Poderão inscrever-se os autores de trabalhos jornalísticos divulgados, em 1ª edição, em 

veículos localizados em território nacional, no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro 

de 2015. Só serão aceitas matérias escritas ou faladas em português;  

3.2 – Serão considerados somente os trabalhos que forem regularmente inscritos por seu autor ou 

autores, no hotsite do XI Prêmio AMB de Jornalismo, no período de 16 de março a 16 de maio de 

2016; 

3.3 – Serão desclassificados os trabalhos que tenham sido veiculados fora da data determinada por 

este regulamento;  

3.4 – A autoria de matéria ou reportagem não assinada ou assinada com pseudônimo deve ser 

atestada por escrito pela Chefia de Redação ou Chefia de Reportagem, por meio de declaração 

impressa em papel timbrado do veículo responsável pela publicação, anexada à ficha de inscrição;  

3.5 – A comprovação de autoria nas matérias não assinadas publicadas nos veículos das assessorias 

de imprensa das associações filiadas à AMB serão atestadas pelo chefe da Ascom ou pelo 

presidente da entidade; 

3.6 - A AMB, caso seja necessário, poderá prorrogar o prazo de inscrição, divulgando as novas datas 

por meio do hotsite do XI Prêmio AMB de Jornalismo;  

3.7 - Não poderão concorrer ao prêmio os funcionários e dirigentes da AMB, assim como seus 

parentes.  

4 - Categorias de premiação:  

4.1 – Grande Prêmio AMB de Jornalismo - Justiça contra a corrupção – nessa categoria, concorrem 

matérias dos diversos veículos (impresso, TV, rádio e web, além de fotografia), desde que 

demonstrem a importância do Judiciário no combate à corrupção. O Grande Prêmio AMB de 

Jornalismo será escolhido pelo jurado convidado especialista no assunto dentre os trabalhos 

inscritos nessa categoria; 

4.2 – Mídia Impressa (matérias publicadas em jornais e revistas com circulação regular nas bancas);  

4.3 – Telejornalismo (matérias veiculadas em emissoras legais, assim reconhecidas pelos organismos 

reguladores do setor);  
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4.4 – Radiojornalismo (matérias veiculadas em emissoras legais, assim reconhecidas pelos 

organismos reguladores do setor);  

4.5 – Fotojornalismo (desde que publicadas em jornais ou revistas ou sites brasileiros); 

4.6 – Webjornalismo (matérias publicadas em sites e blogs jornalísticos);  

4.7 – Assessoria de imprensa (matérias veiculadas em qualquer mídia e fotografias, desde que 

publicadas nos veículos institucionais das associações filiadas à AMB); 

4.8 - A Comissão Julgadora poderá recomendar que algum prêmio não seja outorgado, em uma ou 

mais categorias, se considerar que os trabalhos inscritos não atenderam aos objetivos ou não 

cumpriram os requisitos do Prêmio AMB de Jornalismo.  

5 - Critérios de seleção:  

A análise dos trabalhos inscritos contemplará os seguintes critérios:  

5.1 – Pertinência com os objetivos do prêmio estabelecidos neste regulamento   

5.2 – Originalidade  

5.3 – Criatividade no desenvolvimento da pauta  

5.4 – Linguagem  

5.5 – Fontes consultadas  

5.6 – Repercussão  

5.7 – Qualidade da edição  

5.8 – Qualidade da apresentação (diagramação, impressão, som e imagem)  

5.9 – Composição, luz, plasticidade, relevância do tema (fotografia)  

6 - Procedimentos para inscrição:  

6.1 - As inscrições deverão ser feitas pelo próprio autor (ou um dos autores, quando for o caso), em 

formulário disponível no hotsite do XI Prêmio AMB de Jornalismo 

(www.amb.com.br/premio2016). É obrigatório informar o nome completo do autor ou autores, 

e-mail pessoal, telefone e registro profissional do responsável pela inscrição, nome do veículo e 

data em que a matéria foi publicada, além do título e da categoria em que concorrerá. A ficha de 

inscrição deverá ser impressa e encaminhada, via postal, juntamente com o material jornalístico 

(conforme disposto no item 7 e seus subitens), ao Departamento de Comunicação da AMB - 

http://www.amb.com.br/xpremiodejornalismo
http://www.amb.com.br/xpremiodejornalismo
http://www.amb.com.br/xpremiodejornalismo
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Secretaria do Prêmio AMB de Jornalismo, no seguinte endereço: SCN, Quadra 02, Bloco D, Torre 

B, 13° andar, Sala 1.302 – Centro Empresarial Liberty Mall –Brasília/DF – CEP: 70.712-903; 

6.2 - Poderão concorrer trabalhos jornalísticos de autoria de um ou mais profissionais de 

comunicação, sejam reportagens ou série de matérias publicadas ou veiculadas pela primeira vez 

no período de 1º de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Para trabalhos de múltipla 

autoria, a ficha de inscrição deverá conter o nome, com a definição de apenas um nome para 

representar a equipe; 

6.3 - A ficha de inscrição estará disponível no hotsite www.amb.com.br/premio2016; 

6.4 – Só serão aceitas as inscrições feitas entre os dias 16 de março e 16 de maio de 2016 mediante 

remessa à sede da AMB, no Distrito Federal, de 1 (um) original e 7 (sete) cópias do trabalho, com 

nome do veículo e data de publicação ou veiculação visíveis. Nos casos em que não exista o 

original, 8 (oito) cópias. Para efeito de inscrição, será considerada a data de postagem do trabalho 

nos correios.  

7 – Documentos para a inscrição  

7.1 - Cada reportagem inscrita deve conter 1 (uma) cópia da ficha de inscrição disponível no hotsite 

www.amb.com.br/premio2016. Os jornalistas deverão informar o nome do veículo, data da 

publicação, nome(s), número(s) do(s), registro(s) profissional de jornalista(s), endereço 

completo, e-mail e telefones, inclusive celular, dos autores. Os autores que não puderem ser 

contatados durante o certame, devido a endereço incompleto ou inexistente e números de 

telefones errados, serão desclassificados;  

7.2 - A Secretaria do XI Prêmio AMB de Jornalismo certificará, por e-mail, o recebimento e a 

confirmação das inscrições; 

7.3 - Para fins de aceitação de inscrições, será considerada a data de postagem registrada no 

envelope, contendo a ficha de inscrição, cópias dos trabalhos e documentos exigidos neste 

regulamento;  

7.4 - Deverão acompanhar as fichas de inscrição:  

7.4.1 - Cópia do comprovante do registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego 

em que possa ser identificado o nome do(s) concorrente(s) e o(s) número(s) do(s) 

registro(s);  

7.4.2 - Caso o registro profissional não tenha sido emitido até a data da inscrição, o(a) 

candidato(a) deverá encaminhar cópia do diploma com habilitação em jornalismo ou 

comunicação, ou ainda uma declaração da faculdade certificando a conclusão do 

curso, exceto para os(as) repórteres fotográficos e cinematográficos;  

http://www.amb.com.br/premio
http://www.amb.com.br/premio
http://www.amb.com.br/xpremiodejornalismo
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7.4.3 - Impressos: 1 (um) exemplar original da publicação e 7 (sete) cópias do trabalho;  

7.4.4 - Telejornalismo: As inscrições para trabalhos jornalísticos veiculados em emissoras 

de televisão devem obedecer às seguintes características:  

a) Só serão considerados os trabalhos identificados como reportagens 

veiculadas nos programas jornalísticos das emissoras. Serão desclassificados temas 

desenvolvidos dentro de programa não jornalístico;  

b) As inscrições deverão acompanhar 8 (oito) cópias da reportagem em 

DVD;  

c) As cópias em DVD dos trabalhos inscritos devem trazer a chamada 

original da matéria pelo apresentador do noticiário, no dia da veiculação, e a 

abertura original (“cabeça”) da matéria pelo (a) repórter;  

d) Na impossibilidade de se apresentar a chamada original da matéria 

pelo apresentador do noticiário, será aceita carta assinada pelo diretor de jornalismo 

da rádio atestando a veiculação da matéria e informando a data em que isso ocorreu; 

   

e) As cópias devem corresponder à versão da matéria que foi ao ar, 

contendo todos os caracteres que identifiquem as pessoas entrevistadas pelo (a) 

repórter.  

 

 

7.4.5 - Radiojornalismo: As inscrições para trabalhos jornalísticos veiculados em emissoras 

de rádio devem obedecer às seguintes características:  

a) Só serão considerados os trabalhos identificados como reportagens 

veiculadas nos programas jornalísticos das emissoras. Temas desenvolvidos dentro 

de um programa não-jornalístico serão desclassificados. Somente no caso de 

radiodocumentários, quando exibidos em outros programas e cujos produtos 

atendam aos critérios jornalísticos, serão aceitos como inscritos;  

b) As 8 (oito) cópias de áudio em CD ou DVD dos trabalhos inscritos 

devem trazer a chamada original da matéria pelo apresentador do noticiário, no dia 

e na hora da veiculação, e a abertura original (“cabeça”) da matéria pelo (a) repórter;  

 

c) Na impossibilidade de se apresentar a chamada original da matéria 

pelo apresentador do noticiário, será aceita carta assinada pelo diretor de jornalismo 

da rádio atestando a veiculação da matéria e informando a data em que isso ocorreu;   
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7.4.6 - Webjornalismo: Os áudios digitalizados deverão ser encaminhados em 8 (oito)  

cópias em CD; 

7.4.7 – Todas as matérias inscritas concorrerão, automaticamente, ao Grande Prêmio AMB 

desde que atendam a obrigatoriedade do tema, conforme descrito no item 4.1;   

7.4.8 – Fotojornalismo: As fotos deverão ser enviadas em 1 (um) original e 7 (sete) cópias 

impressas e em formato digital CD, juntamente com a publicação na qual foi 

veiculada, e não poderá haver diferenças entre a foto publicada e aquela remetida 

para a inscrição; 

7.4.9 – Cada concorrente poderá inscrever no máximo 3 (três) trabalhos em cada categoria;  

7.4.10 – Em caso de trabalho publicado em mais de um meio (exemplo: internet e revista), 

será aceita a inscrição em apenas um segmento, devendo a escolha ser feita no ato 

da inscrição; 

7.4.11 – Não será aceita a inscrição de documentário;  

7.4.12 – Em caso de inscrição de mais de um trabalho do mesmo autor, eles deverão ser 

enviados em envelopes separados, com toda a documentação exigida neste 

regulamento. Para cada trabalho apresentado, deve ser preenchida uma ficha de 

inscrição; 

7.4.13 – Os trabalhos, assim como todo o material enviado para a inscrição, não serão 

devolvidos;  

7.4.14 – As inscrições de trabalhos elaborados por equipe só serão aceitas quando houver a 

identificação e a assinatura de cada um dos autores na ficha de inscrição. Além disso, 

é indispensável a inscrição ou indicação do coordenador da reportagem, que 

representará a equipe no dia da premiação;  

7.4.15 – O(s) autor(es) inscrito(s) no XI Prêmio AMB de Jornalismo se responsabilizará(ão) 

pela origem e originalidade (autenticidade) da(s) obra(s) inscrita(s), bem como 

cederá(ão) à AMB o direito de reproduzir ou permitir a reprodução por terceiros da(s) 

obra(s) inscrita(s), no todo ou em parte, em qualquer meio ou forma, e em qualquer 

território (Brasil e/ou exterior) por tempo indeterminado, desde que dados os 

devidos créditos;  

7.4.16 – Este direito será exercido pela AMB sempre que tal reprodução tenha por objetivo 

divulgar o evento e/ou a premiação ocorrida e/ou enfatizar a contribuição do(s) 

autor(es) para a solução dos problemas relativos ao tema abordado. O(s) autor(es) 

aceita(m) expressamente, no ato da inscrição, que em relação à cessão outorgada 
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nenhuma remuneração lhe(s) será devida, em nenhum tempo, e sob qualquer 

pretexto, não havendo necessidade de nenhuma outra autorização formal dele(s/as) 

para que a AMB utilize a(s) referida(s) obra(s), dentro dos limites especificados neste 

regulamento;  

7.4.17 – O (as) autor(es/as) inscrito(s/as) no XI Prêmio AMB de Jornalismo aceita(m), em 

todas as suas condições, o presente regulamento, concordando integralmente com 

as eventuais modificações que nele venham a ser inseridas, aceitando também as 

decisões que vierem a ser proferidas pela Comissão Julgadora do XI Prêmio AMB de 

Jornalismo, reconhecendo a sua soberania; 

7.4.18 – Não serão aceitos documentos que estejam rasurados ou ilegíveis; 

7.4.19 – Os trabalhos inscritos deverão ser rigorosamente iguais aos veiculados 

originalmente, não sendo admitidas edições para retirar ou acrescentar qualquer 

dado ou recurso tecnológico.  

8 - Seleção:  

8.1 – Caberá aos membros da Comissão de Seleção, indicada pelos organizadores, a escolha dos 

trabalhos que serão remetidos à Comissão Julgadora. O critério de seleção é a observância das 

regras desse edital. A Comissão de Seleção será composta por tantos membros quantos 

necessários à adequada avaliação dos trabalhos inscritos, variando seu número em função da 

quantidade e extensão dos trabalhos apresentados; 

8.2 – A Comissão de Seleção observará com rigor a qualidade da apresentação dos trabalhos, que 

devem ter boa definição de impressão (no caso das cópias para inscrições de reportagens em 

jornais ou revistas), boa qualidade de áudio (no caso dos CDs com os trabalhos veiculados em 

emissoras de rádio) e boa qualidade de áudio e vídeo (para trabalhos veiculados em emissoras 

de televisão). Para os trabalhos veiculados na internet, só serão avaliados aqueles cujos CDs 

apresentem boa qualidade de reprodução, independentemente das cópias em papel enviadas 

pelo (a) autor (a);  

8.3 – A Comissão de Seleção poderá remanejar um determinado trabalho para outra categoria que 

não seja a indicada na ficha de inscrição, se considerar que a reportagem não se enquadra na 

categoria indicada pelo (a) seu (sua) autor(a); 

8.4 – Os trabalhos que não permitirem uma avaliação criteriosa por apresentar baixa qualidade de 

reprodução ou dificuldade de leitura serão eliminados pela Comissão de Seleção.  

9 - Premiação:  
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9.1 – Serão premiados os autores dos trabalhos que, a critério da Comissão Julgadora, representam 

as melhores contribuições para que sejam alcançados os objetivos do XI Prêmio AMB de 

Jornalismo; 

9.2 - Os prêmios serão pessoais e intransferíveis, garantindo-se ao primeiro colocado de cada 

categoria premiação em dinheiro, certificado e troféu;   

9.3 – Na hipótese de trabalhos vencedores com mais de um autor, serão emitidos certificados para 

cada um dos integrantes da equipe citados na ficha de inscrição. As passagens aéreas e as 

hospedagens relativas à premiação serão emitidas em nome do participante indicado para este 

fim. A AMB não se responsabilizará pela divisão do prêmio entres os (co) autores das reportagens 

premiadas; 

9.4 – Para a emissão de certificados e divulgação dos jornalistas vencedores será considerada a grafia 

do nome (ou nomes) que constar (em) da ficha de inscrição;  

9.5 – A décima edição do Prêmio AMB de Jornalismo distribuirá R$ 115.000,00 (cento e quinze mil 

reais) em prêmios, divididos da seguinte forma:  

a) Grande Prêmio AMB de Jornalismo/Justiça contra a corrupção: R$ 25.000,00  

b) Prêmio AMB de Jornalismo/impresso: R$ 15.000,00  

c) Prêmio AMB de Jornalismo/televisão: R$ 15.000,00  

d) Prêmio AMB de Jornalismo/rádio: R$ 15.000,00  

e) Prêmio AMB de Jornalismo/web: R$ 15.000,00  

f) Prêmio AMB de Jornalismo/fotografia: R$ 15.000,00  

g) Assessoria de Imprensa das Associações Filiadas à AMB: 15.000,00  

9.6 - Cada categoria contará com três finalistas e um (a) único(a) vencedor(a);  

9.7 - A premiação será realizada em Brasília. A data será divulgada no hotsite 

www.amb.com.br/premio2016. 

10 – Comissão Julgadora:  

10.1 – A Comissão Julgadora do XI Prêmio AMB de Jornalismo será formada por profissionais da área, 

de preferência com representantes de cada uma das categorias que concorrem ao prêmio. Os 

membros da Comissão Julgadora serão convidados pela organizadora do prêmio; 

10.2 O Grande Prêmio será julgado por um convidado especialista no assunto; 
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10.3 – A Comissão Julgadora será presidida por um(a) do(a)s seus(suas) integrantes, escolhido na 

reunião de instauração. Em caso de empate, o presidente da Comissão Julgadora terá o poder 

de decisão para eleger o trabalho vencedor em qualquer uma das categorias do XI Prêmio AMB 

de Jornalismo.  

11 - Julgamento:  

11.1 – Na primeira fase, a Comissão de Seleção indicará, para a etapa seguinte, 5 (cinco) trabalhos 

de cada segmento entre os inscritos que atendam os critérios estabelecidos neste regulamento. 

A Comissão Julgadora terá acesso a todo o material inscrito e poderá divergir da pré-seleção. 

Nesse caso, haverá sessão conjunta das duas comissões e a decisão final se dará por voto. Cada 

membro da Comissão de Seleção e da Comissão Julgadora terá direito a um voto. Havendo 

empate, o presidente da Comissão Julgadora tem o poder de decisão;  

11.2 – Na segunda etapa, a Comissão Julgadora escolherá a melhor matéria em cada categoria; 

11.3 – A lista dos trabalhos finalistas será anunciada, no mínimo, 10 dias antes da cerimônia de 

entrega dos prêmios aos vencedores e divulgada, obrigatoriamente, no site da AMB e no hotsite 

do prêmio. Os autores dos trabalhos selecionados serão avisados por e-mail ou por telefone;  

11.4 – Os autores dos trabalhos finalistas comprometem-se a estarem presentes na cerimônia de 

premiação que acontecerá em Brasília. As despesas com passagens aéreas e hospedagens serão 

custeadas pela AMB. A data da entrega do prêmio será amplamente divulgada pelos 

organizadores; 

11.5 – Os nomes dos vencedores somente serão divulgados no dia da entrega da premiação. É de 

responsabilidade da Comissão Julgadora manter o resultado em segredo, até o momento da 

entrega dos prêmios; 

11.6 - A Comissão Julgadora poderá desclassificar trabalhos que não sejam adequados ao objetivo 

do concurso;  

11.7 – Os critérios para o julgamento dos trabalhos, baseados no presente regulamento, serão 

fornecidos à Comissão Julgadora pelos organizadores; 

11.8 - Dentre os (as) finalistas, deverá ser apontado, pela Comissão Julgadora, um(a) vencedor(a) 

para cada categoria; 

11.9 – O trabalho considerado de maior relevância pela Comissão Julgadora, e que tenha como tema 

Justiça contra a corrupção, receberá o Grande Prêmio AMB de Jornalismo. O premiado nesta 

categoria não poderá concorrer em outra; 

11.10 – Os membros da Comissão Julgadora assinarão um Termo de Confidencialidade a fim de 

preservar o sigilo do resultado até a realização do evento; 
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11.11 - O julgamento será feito mediante atribuição de notas de zero a 10 (dez) pela Comissão 

Julgadora, em observância aos critérios estabelecidos no item 12 deste regulamento. O 

vencedor de cada categoria será determinado pela composição das notas atribuídas por esta 

Comissão.  

12 – Critérios de avaliação  

a) Jornalismo Impresso: adequação ao tema; qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e 

edição); iconografia (qualidade e equilíbrio de fotos e ilustrações); criatividade e inovação (introdução de 

novas ideias e conceitos); relevância social; fontes consultadas; dificuldades de execução;  

b) Fotografia: adequação ao tema, composição, criatividade, técnica e plasticidade; 

c) Radiojornalismo: adequação ao tema; qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e edição); 

qualidade de áudio; qualidade de locução e de trilha sonora; criatividade e inovação (introdução de novas 

ideias e conceitos); relevância social; fontes consultadas; e dificuldades de execução; 

d) Telejornalismo: adequação ao tema; apresentação, qualidade editorial (texto, desenvolvimento, 

abordagem e edição); qualidade de áudio; qualidade de imagem; fotografia; qualidade de trilha sonora; 

criatividade e inovação (introdução de novas ideias e conceitos); relevância social; fontes consultadas; e 

dificuldades de execução;  

e) Webjornalismo: adequação ao tema; qualidade editorial (texto, desenvolvimento, abordagem e edição); 

iconografia (qualidade e equilíbrio de fotos e ilustrações); criatividade e inovação (introdução de novas 

ideias e conceitos); relevância social; fontes consultadas; dificuldades de execução. Quando for o caso, 

qualidade de áudio e de locução; e uso de recursos e conceitos de jornalismo para Web;  

f) Assessoria de imprensa das Associações Filiadas à AMB: obedecerá os mesmos critérios estabelecidos para 

as outras categorias, observando a mídia escolhida para concorrer ao prêmio: impresso, rádio, TV, web ou 

fotografia;   

g) Será considerada a contribuição do trabalho para possibilitar o conhecimento, pela sociedade, das funções 

e atividades constitucionais do Poder Judiciário e da magistratura;  

h) Caso haja apenas um inscrito em determinada categoria, a Comissão Julgadora se reserva o direito de não 

realizar o prêmio nesta categoria específica, podendo deslocar o trabalho inscrito para outra categoria;  

i) Os autores premiados poderão divulgar seus trabalhos em outros veículos, citando a premiação, bem 

como seus promotores.  

13 - Disposições finais ou casos omissos:  

13.1 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora. Não serão aceitos recursos 

contra as decisões da Comissão Julgadora; 
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13.2 – Fica eleito o foro de Brasília/DF, com expressa renúncia a qualquer outro, para dirimir 

eventuais controvérsias decorrentes do presente Prêmio.  

   

  Brasília, 16 de março de 2016.  

 

 

João Ricardo Costa 

Presidente da AMB




