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Regulamento Olimpíada do Conhecimento 
Jurídico 2020 

 

Etapa Minas Gerais 

 
 

TÍTULO I 
 

CAPÍTULO I – DAS NORMAS GERAIS  
 

Art. 1º. 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.  
 
Parágrafo Único – 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. 
 
Art. 2º. O Regulamento Geral da Olimpíada terá caráter supletivo para solução de 
questões não previstas no presente dispositivo.  
 
 

TÍTULO II 
 

CAPÍTULO I – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
 
Art. 3º. Todas as provas e/ou competições versarão sobre o direito privado 
brasileiro, estando embasadas em obras doutrinárias de autoria dos membros da 
Academia Brasileira de Direito Civil.   
 
Art. 4º. Todo discente participante deverá estar no local de competição com 30 
(trinta) minutos de antecedência do horário previsto para prova e portando sua 
credencial.  
 
Art. 5º. Será considerado perdedor por ausência o(a) discente e/ou equipe que 
não estiver pronto no local da prova, no máximo até 15 (quinze) minutos após o 
horário estabelecido. 
 
Art. 6º. Qualquer competição que venha a ser suspensa ou transferida por motivo 
de força maior será realizada, em outro momento ou local, conforme determinar o 
Comitê Organizador, desde que nada mais impeça a sua realização, obedecendo 
às regras oficiais de cada modalidade, bem como o período previsto para a 
Olimpíada.  
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CAPÍTULO II – DAS MODALIDADES DE PROVAS 
 
Art. 8º. Na Etapa Minas Gerais serão disputadas três modalidades de provas, a 
saber:  
 

a) Prova escrita; 
 

b) Prova de legislação; 
 
 c) Sustentação Perante Corpo de Jurados.  
 
Art. 9º. O sistema de competição das modalidades obedecerá ao estabelecido nos 
Regulamentos Específicos. 

 
Art. 10º. Sempre que necessário para a formatação dos confrontos entre as 
equipes, a Comissão Organizadora poderá convocar a equipe com melhor 
desempenho na fase anterior.  
 
Art. 11. Durante a Eliminatória a equipe será designada por um dos títulos 
relacionados no Anexo III do Regulamento Geral, conforme sorteio a ser realizado 
na Reunião Preparatória.  
 
 

CAPÍTULO III – DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ELIMINATÓRIA 
 
Art. 12. A Comissão Organizadora realizará, no dia da Cerimônia de Abertura da 
Eliminatória, uma reunião preparatória. 
 
Parágrafo Primeiro – Durante a reunião preparatória serão tratados assuntos 
relacionados ao evento, tais como o sorteio para a composição das tabelas de 
competição; e demais assuntos de interesse das equipes. 
 
Parágrafo Segundo – A reunião preparatória será aberta ao público, contudo, 
somente poderão fazer uso da palavra os membros do Comitê Organizador e os 
líderes de equipe ou representantes da IES. 
 
Parágrafo Terceiro – A participação na Cerimônia de Abertura e na reunião 
preparatória é obrigatória para todas as equipes competidoras no evento - o não 
comparecimento implicará no descredenciamento. 
 
Parágrafo Quarto – As equipes deverão comparecer devidamente trajadas à 
cerimônia de abertura (passeio completo).  
 
 

CAPÍTULO VI – DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 13. Formado o quadro final das notas obtidas, serão concedidas medalhas de 
ouro prata e bronze aos integrantes das respectivas equipes classificadas em 1º, 
2º e 3º lugar. 
 
Parágrafo Único – As equipes classificadas em 1º e 2º lograrão o direito de 
participar da Etapa Final da Olimpíada, na cidade de São Paulo.  
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Art. 14. – Ocorrendo empate no quadro final de notas, será utilizado, como critério 
de decisão, a classificação das equipes na modalidade “Sustentação Oral Para 
Corpo de Jurados”. 
 
 
Parágrafo Único – Não sendo o critério anterior suficiente para definir a 
classificação, serão utilizadas as colocações das equipes nas demais provas, na 
seguinte ordem: redação de peça jurídica; conhecimento de legislação. 
 
 
 

Regulamentos Específicos  
 
 

- Etapa Eliminatória -  
 

Modalidade: PROVA ESCRITA 
 
1. A modalidade PROVA ESCRITA tem por propósito aferir o conhecimento dos 
candidatos a respeito de uma determinada questão jurídica, bem como sua 
capacidade de apresentar seu posicionamento por escrito.  
 
2. A prova será realizada por até dois discentes por equipe.  
 
3. As equipes receberão, no início da prova, um caso prático sobre uma questão 
de direito privado.  
 
3.1 Todas as equipes receberão o mesmo caso prático.  
 
4. Iniciada a prova, as equipes deverão redigir a peça solicitada no caso prático, 
conforme a legislação em vigor, apontando os argumentos jurídicos para a 
sustentação de seu entendimento.  
 
5. O tempo de prova será de 04 (quatro) horas.  
 
6. Concluída a redação das provas, a equipe deverá entregar a peça ao 
representante do Comitê Organizador.  
 
7. A equipe que não entregar a peça dentro do prazo será automaticamente 
desclassificada.  
 
8. Após a entrega da última redação, estas serão levadas à Comissão de 
Julgamento a quem caberá avaliar a correção e a coerência dos argumentos 
jurídicos utilizados, bem como a clareza da redação e o uso apropriado do 
vernáculo.  
 
9. A nota da equipe variará entre 0 a 100 pontos. 
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10. Não será permitida a utilização de legislação, doutrina e/ou jurisprudência.  

 
 

Modalidade: LEGISLAÇÃO 
 
1. A modalidade LEGISLAÇÃO tem por propósito aferir o conhecimento e a 
velocidade de localização de dispositivos legais, bem como seu respectivo 
conteúdo.  
 
2. A prova será realizada por até dois discentes por equipe.  
 
3. Na primeira fase da prova, as equipes serão arguidas, simultaneamente, pelo 
representante da Comissão Organizadora sobre a localização de matérias na 
legislação privada brasileira.  
 
3.1 As equipes serão dispostas em um auditório ou sala, conforme indicação do 
Comitê Organizador, estando os discentes de cada uma delas próximos entre si a 
uma distância suficiente para que se aconselhem, assegurando-se, contudo, uma 
distância mínima entre as equipes de forma que seus comentários não sejam 
aproveitados pela equipe adversária. 
 
4. No início da prova, serão distribuídos vinte cartões de respostas para cada 
equipe.  
 
5. Antes do início da arguição, a equipe deverá assinar, no espaço disponível em 
cada um dos cartões de resposta, conferindo seu respectivo número de inscrição 
já aposto no próprio cartão.   
 
6. Concluída a identificação dos cartões de inscrição, estes devem ser 
posicionados em forma de pilha, à frente da equipe, voltados para baixo.  
 
7. Iniciada a arguição, a cada pergunta realizada pelo representante da ABDC, a 
equipe deverá utilizar um dos cartões para apresentar a resposta.  
 
8. O representante da ABDC lerá em voz alta a questão que consistirá em texto 
expresso de um determinado dispositivo legal ou outro texto do qual se possa 
inferi-lo e, uma vez concluída a leitura, informará o início do prazo para a resposta. 
 
8.1. Cada equipe terá 01 (um) minuto para fornecer, por escrito, a localização da 
matéria na legislação em vigor.  
 
8.2 Na primeira bateria de questões, o posicionamento da matéria deverá ser 
informado com o número da legislação, não sendo aceita a referência, à exceção 
do Código Civil, a indicação da nomenclatura da lei.  
 
8.3 A resposta deverá apontar, quando solicitado na questão, o capítulo, artigo, 
parágrafo, inciso e/ou alínea do dispositivo legal.  
 
8.4 Caso o local, onde esteja sendo realizada a prova, disponha de meios para 
tanto, a pergunta será exibida em telão, permanecendo exposta durante o prazo 
de resposta. 
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9. Encerrado o prazo de resposta, o representante da ABDC informará às equipes 
o término, dizendo em voz alta: “Concluído” ou outra expressão que indique, de 
modo inequívoco, o término do tempo. 
 
10. Imediatamente à advertência do representante da ABDC, um dos membros da 
equipe deverá levantar com uma das mãos o cartão para o recolhimento.  
 
10.1. A equipe que não levantar o cartão de resposta de forma imediata, será 
advertida pelo representante da ABDC e, caso não o faça em seguida, terá 
desconsiderada a resposta, não fazendo jus à pontuação, ainda que aquela esteja 
correta.  
 
11. Recolhidos todos os cartões de resposta, o representante da ABDC procederá 
a leitura da próxima questão, repetindo-se o mesmo procedimento até a última 
vigésima pergunta.  
 
12. A prova será dividida em duas baterias de 10 perguntas.  
 
12.1. Na primeira bateria, a equipe poderá consultar a legislação não anotada.  
 
12.2. Na segunda bateria, não será permitida a consulta à legislação.  
 
12.2.1. Na segunda bateria, o representante do Comitê Organizador poderá 
indicar, ao realizar a pergunta, a margem de erro admitida para a indicação do 
dispositivo legal.  
 
13. Concluída a prova, estas serão levadas à Comissão de Julgamento a quem 
caberá avaliar a correção das respostas.  
 
14. A nota da equipe variará entre 0 a 100 pontos. 
 
15. Encerrada a primeira fase da prova, as quatro equipes melhor classificadas 
participarão da segunda etapa, sendo realizado um sorteio para estabelecer os 
confrontos.   
 
 
16. O representante do Comitê Organizador formulará oralmente a questão que 
consistirá na leitura literal de determinado dispositivo de lei, dentre aquelas 
constantes do Anexo IV deste Regulamento, ou de outro texto em que os 
discentes possam inferir o referido dispositivo. 
 
16.1. No início do confronto será sorteada a equipe que responderá primeiro.  
 
16.2. Apresentada a questão, a equipe arguida poderá solicitar, uma vez, a 
releitura da mesma. 
 
16.3. Após a apresentação ou reapresentação da questão, a equipe arguida terá 
30 segundos para respondê-la, indicando oralmente o dispositivo de lei 
questionado pelo representante do Comitê Organizador. 
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16.4. A resposta deverá indicar o dispositivo de lei, com seus respectivos 
parágrafos, incisos ou alíneas, além da indicação do número da Lei, caso esta seja 
especial, salvo se na própria formulação da questão forem dispensadas tais 
especificações. 
 
16.5. Encerrado o prazo, o representante do Comitê Organizador informará à 
equipe do transcurso do tempo, utilizando-se de expressão que inequivocamente 
dê ciência do seu fim. 
 
16.6. Não será concedido tempo adicional para a indicação da resposta após a 
informação do representante do Comitê Organizador. 
 
16.7. Caso a equipe arguida não dê a resposta durante o período de 30 segundos 
indicado no item 3.4., ou imediatamente após o aviso do representante do Comitê 
Organizador, será ela advertida, de modo que, na segunda advertência, perderá o 
direito de responder e, caso responda após a segunda advertência, terá sua 
resposta desconsiderada. 
 
16.8. Caso a equipe indagada não responda, apresente uma resposta incorreta ou 
tenha sua resposta desconsiderada, a segunda equipe terá 15 segundos para 
responder a questão em réplica, sem que seja feita nova apresentação pelo 
representante do Comitê Organizador.  
 
16.9. Caberá à Comissão Julgadora verificar o acerto ou não da resposta.   
 
17. A prova será dividida em duas baterias de 05 perguntas para cada equipe.  
 
17.1. Na primeira bateria, a equipe poderá consultar a legislação não anotada.  
 
17.2. Na segunda bateria, não será permitida a consulta à legislação.  
 
17.2.1. Na segunda bateria, o representante do Comitê Organizador/Comissão 
Julgadora informará, ao realizar a pergunta, a margem de erro admitida para a 
indicação do dispositivo legal.  
 
18. No caso de empate serão realizadas perguntas alternadas, rodada por rodada, 
e sem possibilidade de réplica, sendo que será declarada vencedora a equipe que 
vencer a rodada.  
 
19. As equipes vencedoras se enfrentarão em fases subsequentes utilizando o 
mesmo formato de prova. 
 
19.1. Na fase final, não será realizada a repergunta à equipe oponente caso a 
equipe que foi indagada não responda ou apresente a resposta incorreta ou tenha 
sua resposta desconsiderada.  
 
20. Concluídos os confrontos, será definido o quadro de classificação. 
 
21. A legislação a ser utilizada durante a prova será fornecida pela Comissão 
Organizadora, sendo vedado o uso de meios eletrônicos ou de material particular 
(resumo; anotações, etc.).  
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Modalidade: SUSTENTAÇÃO ORAL PARA CORPO DE 

JURADOS 
 
1. A modalidade de SUSTENTAÇÃO ORAL PARA CORPO DE JURADOS tem por propósito 
aferir a capacidade oral dos discentes em convencer, um corpo de jurados 
formado, preferencialmente, por pessoas leigas, de um determinado 
posicionamento jurídico.  
 
2. A prova será realizada por até dois discentes por equipe. 
 
3. Os confrontos das equipes serão decididos através de sorteio realizado 
previamente a cada etapa da prova. 
 
4. As equipes receberão, duas a duas, um caso prático sobre uma questão de 
direito privado, momento no qual também será sorteada a posição de cada equipe 
no debate – autor ou réu.  
 
5. A sustentação oral será realizada perante um corpo de até cinco jurados e 
também de um representante do Comitê Organizador, a quem caberá dirigir os 
trabalhos.  
 
5.1. Os confrontos das equipes participantes serão simultâneos. 
 
6. Iniciada a prova, o representante do Comitê Organizador fará um breve relato do 
caso prático para o corpo de jurados, sem referência a dispositivos legais ou 
outros elementos jurídicos.  
 
7. Em seguida, cada equipe terá o prazo de 10 minutos para realizar a sustentação 
oral de seus argumentos, iniciando-se pela parte autora.   
 
8. Encerrada a primeira etapa, as partes terão o prazo de 5 minutos para réplica, 
iniciando-se mais uma vez pela parte autora.  
 
9. Serão permitidos os apartes, solicitados oralmente ao representante do Comitê 
Organizador, indicando-se o motivo para o protesto.  
 
10. O aparte poderá ou não ser concedido pelo representante do Comitê 
Organizador. 
 
10.1 O representante do Comitê Organizador poderá suspender o aparte ou 
mesmo a prova, caso julgue necessário.  
 
10.2 O representante do Comitê Organizador poderá advertir as partes para que 
mantenham a lisura do debate, inclusive de forma prévia à concessão do aparte.   
 
11. Finda a réplica, serão distribuídas ao corpo de jurados cédulas para a votação 
que indicará qual das equipes venceu o debate.  
 
11.1. Serão distribuídas duas cédulas com a identificação Autor/Primeira Equipe e 
Réu/Segunda Equipe.  
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12. Para a votação, o representante do Comitê Organizador recolherá primeiro, 
das mãos de cada jurado, a cédula referente à equipe vencedora. Concluída a 
primeira etapa, serão recolhidas então as cédulas referentes à equipe derrotada.   
 
13. Procedida a votação, será anunciado o resultado.  
 
14. As equipes vencedoras se enfrentarão em fases subsequentes, semifinal e 
final, até a definição do vencedor.  
 
15. Concluídos os confrontos, será definido o quadro de classificação.  
 
16. Será permitida a utilização de legislação, doutrina e jurisprudência, bem como 
de recursos audiovisuais, desde que o local da prova tenha suporte para tal, 
durante a sustentação.  
 


