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I Meeting dos Profissionais do 
 Direito Privado Brasileiro 

 
 

EDITAL  
 
 

OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO  
 
 
 

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

torna público que estarão abertas as inscrições, no período de 01º a 15 de outubro de 

2013, para as Olimpíadas do Conhecimento Jurídico, evento integrado ao I Meeting 

dos Profissionais do Direito Privado, mediante as disposições contidas neste Edital e 

no Regulamento arquivado no site da Academia Brasileira de Direito Civil.  

 

1. Disposições Iniciais 

 

As OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO 2013 é um evento 

integrado ao I Meeting dos Profissionais do Direito Privado que será realizado no 

período de 28 de outubro a 01 de novembro de 2013, na cidade de Belo Horizonte 

Minas Gerais.  

A Academia Brasileira de Direito Civil têm por propósito, com a realização 

deste evento, fomentar o estudo e a pesquisa do direito privado em todas as Faculdades 

de Direito, das Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, bem como a 

aproximação dos profissionais dedicados ao estudo do Direito Civil, visando à troca de 

experiências. 

As OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO 2013 serão realizadas 

de 28 a 31 de outubro de 2013, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas 

Gerais.  

 

2. Da Participação nas Olimpíadas  

2.1  Dos Participantes 
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Terá direito à participação qualquer discente de Curso de Direito reconhecido 

pelo Ministério de Educação, regularmente matriculado pela IES até o dia 01 de 

outubro de 2013 e que tenha sua colação de grau fixada para data posterior à realização 

do evento. 
 

2.2 Da Forma de Participação  
 

A participação nas OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO 2013 se 

dará sempre sob a forma de equipe, podendo esta ser independente ou representante de 

IES, formada por no mínimo 04 (quatro) e no máximo 08 (oito) discentes.  
 

A equipe independente poderá ser formada por discentes de uma mesma IES ou 

mesmo de diferentes IES e será designada, durante a competição, por um dos títulos 

relacionados no Anexo II do Regulamento arquivado no site da Academia Brasileira de 

Direito Civil, a ser escolhido pelo líder de equipe no momento da inscrição.  
 

A equipe representante de IES deverá ser formada por discentes a ela 

pertencentes, indicados pela própria Instituição, conforme procedimento constante no 

Regulamento arquivado no site da Academia Brasileira de Direito Civil, sendo 

designada durante a competição pelo título “Equipe da Faculdade de Direito (nome da 

IES)”.  
 

Cada discente somente poderá participar de uma equipe, ainda que esteja 

matriculado e cursando regularmente duas IES diferentes.  
 

Cada IES somente poderá ter uma equipe na competição, ainda que esta atue 

sob a forma de equipe independente, mas seja constituída exclusivamente por alunos da 

IES.  

2.3 Do Número de Equipes Participantes  
 

Poderão participar das OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO 

2013 até 08 (oito) equipes. 

Preenchidas as 08 (oito) vagas, as demais equipes pré-inscritas constituirão uma 

lista de espera para a hipótese de exclusão de alguma das equipes que tiveram a pré-

inscrição deferida. 



 
 

3 
 

3. Das Modalidades de Provas  
 

As OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO 2013 serão disputadas 

em 04 (quatro) modalidades de provas, a saber:  
 

Modalidades em Dupla: Redação de Peça Jurídica; Sustentação Oral para Corpo 

de Jurados; Conhecimento de Legislação. 
 

Modalidades Coletivas: Conhecimento Doutrinário. 
 

As provas serão realizadas de acordo com as normas fixadas no Regulamento 

arquivado no site da Academia Brasileira de Direito Civil.  

 

4. Das Inscrições   
 

As inscrições deverão ser realizadas, através do site da ABDC 

www.abdireitocivil.com.br., exclusivamente, nos seguintes períodos: 
 

- de 01º a 10 de outubro – equipes representantes de IES;  
 

- de 11 a 15 de outubro – equipes independentes;  

 

No ato de pré-inscrição, o líder de equipe ou a IES, através de seu representante, 

deverá indicar os discentes que comporão sua equipe.   

 

A taxa de inscrição será no valor de R$ 180,00 para a equipe independente com 

até cinco membros, acrescido a esse valor mais R$ 60,00 (sessenta reais) para cada 

novo membro inscrito (sexto, sétimo e oitavo) até o máximo de oito membros. 
 

A IES que deseje inscrever equipe como sua representante pagará o valor de R$ 

540,00 (quinhentos e quarenta reais). 

 

No dia 16 de outubro, a Comissão Organizadora divulgará, no site da Academia 

e através de e-mail, as equipes que tiveram suas inscrições deferidas, sendo 

comunicadas às demais, através de e-mail, sua inserção em lista de espera.  
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A confirmação da inscrição definitiva da equipe nas OLIMPIADAS DO 

CONHECIMENTO JURÍDICO 2013 dependerá do pagamento da respectiva taxa de 

inscrição e da remessa, via e-mail, dos documentos relacionados no Artigo 31 do 

Regulamento das Olimpíadas arquivado no site da Academia Brasileira de Direito 

Civil, até o dia 22 de outubro, sob pena de cancelamento da pré-inscrição da equipe e 

chamada da primeira equipe constante na lista de espera.   

 

5. Da Premiação 

 

A premiação das equipes se dará de acordo com o previsto no Regulamento 

arquivado no site da Academia Brasileira de Direito Civil, sob a forma de medalhas, 

livros e prêmios em espécie.  

Os prêmios em espécie estarão limitados às equipes vencedoras da competição e 

obedecerão ao seguinte quadro:  

a) à primeira equipe colocada no Quadro de Medalhas, caso esta seja 

representante de IES, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Caso a primeira 

colocada no Quadro Geral de Medalhas seja uma equipe independente, a importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

b) à segunda equipe colocada no Quadro de Medalhas, caso esta seja 

representante de IES, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Caso a segunda 

colocada no Quadro Geral de Medalhas seja uma equipe independente, a importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais); 

c) à terceira equipe colocada no Quadro de Medalhas, caso esta seja 

representante de IES, a importância de R$ 1.600,00 (um mil, seiscentos reais). Caso a 

terceira colocada no Quadro Geral de Medalhas seja uma equipe independente, a 

importância de R$ 800,00 (oitocentos reais).  

 

6. Informações finais 

 

A inscrição nas OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO 2013 

conferirá simultaneamente direito à participação no Ciclo de Conferências: “O Direito 

Civil e sua opção pela sociedade – dez anos do Código Civil Brasileiro” que se 
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realizará na cidade de Belo Horizonte – MG, sendo a freqüência ao mesmo considerada 

requisito para o recebimento da premiação final da competição.   

A ABDC não se responsabiliza por solicitações de inscrição não recebidas por 

quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários. 

Assim, é recomendável que a equipe candidata realize a sua inscrição e efetue o 

respectivo pagamento com a devida antecedência. 

É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para 

terceiros ou para outros processos ou seu aproveitamento de qualquer outra forma. 

Uma vez paga, a taxa de inscrição não será devolvida, caso a equipe inscrita não 

venha a participar do evento, seja por ausência de apresentação da documentação 

prevista no regulamento, seja pelo não comparecimento à competição.  

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

evento, na hipótese de restarem apenas três equipes competidoras, após a fase de 

inscrição definitiva, situação na qual as taxas de inscrições pagas serão devolvidas.   

Juiz de Fora, 11 de fevereiro de 2013. 

 

Ricardo-César Pereira Lira 

Presidente Científico da Academia Brasileira de Direito Civil 

 

Roger Silva Aguiar 

Presidente Administrativo da Academia Brasileira de Direito Civil 
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Anexo II– Resumo e Cronograma do Edital (para impressão e divulgação) 

 
I Meeting dos Profissionais do Direito 

Privado Brasileiro 
 

 

EDITAL – OLIMPÍADAS DO CONHECIMENTO JURÍDICO  
 
 

I) A Proposta  
 

A participação nas Olimpíadas do Conhecimento Jurídico, evento 

integrado ao I Meeting dos Profissionais do Direito Privado, mediante as 

disposições contidas em Edital e Regulamento arquivados no site da 

Academia Brasileira de Direito Civil.  

 
II) Data e Local 
 
Período: 28 de outubro a 31 de novembro de 2013 
 
Local: Belo Horizonte - MG - Brasil 
 
Realização: Academia Brasileira de Direito Civil       Patrocínio: FIEMG     
 
III) Participação 
 

Terá direito à participação qualquer discente de Curso de Direito 

reconhecido pelo Ministério de Educação, regularmente matriculado pela 

IES até o dia 01 de outubro de 2013 e que tenha sua colação de grau fixada 

para data posterior à realização do evento. 

A participação se dará sempre sob a forma de equipe, podendo esta 

ser independente ou representante de IES, formada por no mínimo 04 

(quatro) e no máximo 08 (oito) discentes. 

Poderão participar da competição até 08 (oito) equipes. 
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IV)  Modalidades 
 

 Serão disputadas 04 (quatro) modalidades de provas, a saber: 

Redação de Peça Jurídica; Sustentação Oral para Corpo de Jurados; 

Conhecimento de Legislação; Conhecimento Doutrinário.  
 

V) Das Inscrições   
Inscrições serão realizadas exclusivamente através do site da ABDC 

(abdireitocivil.com.br).   

A taxa de inscrição será no valor de R$ 180,00 para a equipe 

independente com até cinco membros, acrescido a esse valor mais R$ 

60,00 (sessenta reais) para cada novo membro inscrito (sexto, sétimo e 

oitavo) até o máximo de oito membros. 

A IES que deseje inscrever equipe como sua representante pagará o 

valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). 

 
VI) Datas Importantes: 
 

- Pré inscrição de equipe representante de IES: 1º a 10 de 
outubro de 2013; 
 
- Pré inscrição de equipe representante independente: 11 a 15 de 
outubro de 2013; 
 

- Divulgação das equipes pré-inscritas: 16 de outubro de 2013; 
 
- Data limite para pagamento da taxa de inscrição e remessa de 
documentos: 22 de outubro de 2013; 
 
- Divulgação das equipes inscritas: 23 de outubro de 2013. 
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VII) Da Premiação 
 

A premiação das equipes se dará de acordo com o previsto no 

Regulamento arquivado no site da Academia Brasileira de Direito Civil, 

sob a forma de medalhas, livros e prêmios em espécie, em um valor total 

de R$14.000,00 (quatorze mil reais).   
 

VII) Informações finais 
 

A inscrição nas Olimpíadas do Conhecimento Jurídico conferirá 

simultaneamente direito à participação no Ciclo de Conferências: “O 

Direito Civil e sua opção pela sociedade – dez anos do Código Civil 

Brasileiro” que se realizará na cidade de Belo Horizonte – MG, sendo a 

freqüência ao mesmo considerada requisito para o recebimento da 

premiação final da competição.  
 


