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EDITAL OLIMPÍADA DO  

CONHECIMENTO JURÍDICO 2020 

 

ETAPA MINAS GERAIS 

 
 

 

 A Academia Brasileira de Direito Civil (ABDC), nos termos do presente edital, 

torna público que a seleção das equipes na subárea “Estado de Minas Gerais”, ocorrerá 

mediante as disposições contidas neste Edital e no Regulamento específico, arquivado 

no site da Academia Brasileira de Direito Civil: www.abdireitocivil.com.br.  

 

1. Disposições Iniciais: 

A Etapa Minas Gerais representa a fase eliminatória da Olimpíada do 

Conhecimento Jurídico, referente à subárea “Estado de Minas Gerais”, que tem por 

propósito selecionar as equipes que participarão da etapa final do certame, a ser 

realizada no mês de outubro, na cidade de São Paulo - SP. 

 

2. Da Participação na Etapa Minas Gerais 

A Etapa Minas Gerais obedecerá aos mesmos critérios fixados para as demais 

regiões do país, no que se refere ao local, data, condição de participação, composição 

das equipes e prazos de inscrição, recursos e cessão de direitos. 

O Regulamento Geral da Olimpíada terá caráter supletivo para solução de 

questões não previstas no presente dispositivo.  

 

3. Da Etapa Minas Gerais: 

A Etapa Minas Gerais ocorrerá no mês de maio de 2020, conforme cronograma 

a ser estabelecido pelo Comitê Organizador. 

Na Etapa Minas Gerais, serão disputadas três modalidades de provas, a saber: 

a) Prova escrita; 

b) Prova de legislação; 

c) Sustentação oral perante corpo de jurados. 

 

http://www.abdireitocivil.com.br/
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O sistema de competição das modalidades obedecerá ao estabelecido nos 

Regulamentos Específicos. 

 

4. Das Inscrições: 

Ao se inscrever para a Olimpíada do Conhecimento Jurídico, a equipe também 

estará se inscrevendo para participar da Etapa Minas Gerais, caso pertença a esta 

subárea da competição.  

 

5. Da Premiação na Etapa Minas Gerais: 

Formado o quadro final de notas, serão concedidas medalhas de ouro prata e 

bronze aos integrantes das respectivas equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugar. 

As equipes classificadas em 1º e 2º lograrão também o direito de participar da 

Etapa Final da Olimpíada, na cidade de São Paulo.  

Os critérios de desempate obedecerão às regras previstas no Regulamento da 

Olimpíada do Conhecimento Jurídico - Etapa Minas Gerais. 

 

6. Informações finais 

A Academia Brasileira de Direito Civil se reserva o direito de não realizar o 

evento, na hipótese de restarem apenas duas equipes competidoras, tornando 

desnecessária a fase eliminatória.   

 

São Paulo, 04 de Fevereiro de 2020. 

 

Ricardo-César Pereira Lira 

Presidente Científico da Academia Brasileira de Direito Civil 

 

Roger Silva Aguiar 

Presidente Administrativo da Academia Brasileira de Direito Civil 

 

 

 


