



REGULAMENTO 
acerca do formato online da competição 

2020 
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Artigo 1. O II Moot Baiano de Direito Tributário será realizado exclusivamente em formato digital. As 
rodadas, premiações, confraternizações e demais atos inerentes à competição serão realizados online, 
através do portal do Moot Baiano (mootbaiano.com.br) e da plataforma de videoconferência Zoom Cloud 
Meetings, cujo aplicativo está disponível para Windows, Mac, iOS (iPhone e iPads) e Android.  

Parágrafo único. Esse regulamento revoga e modifica o que lhe for contrário nos editais que o precederam. 

Artigo 2. Ao menos um membro da equipe deve se cadastrar no portal do Moot Baiano, embora seja  
bastante recomendável que todos o façam, (mootbaiano.com.br) com o mesmo endereço de e-mail 
informado na inscrição da equipe. Havendo a necessidade de alterar o endereço de e-mail informado, favor 
entrar em contato com a Comissão Organizadora através do grupo do WhatsApp ou e-mail 
(contato@mootbaiano.com.br). 

Artigo 3. As equipes inscritas poderão trocar ou acrescentar membros até 29 de junho de 2020, dentro dos 
limites editalícios, através do e-mail da Comissão Organizadora (contato@mootbaiano.com.br).  

Parágrafo único. Todas as equipes que tenham alterado ou acrescentado membros, deverão submeter novo 
documento de autorização para publicação de memoriais (Anexo III), devidamente assinado por todos os 
membros, antigos e novos, através do formulário de submissão de memoriais disponível no painel do 
usuário no portal do Moot Baiano (https://www.mootbaiano.com.br/usuario/enviar-memoriais), sob pena 
de não recebimento dos memoriais. (Sugestão: utilizem o site https://smallpdf.com/pt/assinar-pdf para 
facilitar a adição de múltiplas assinaturas num só documento) 

Artigo 4. Os memoriais devem ser enviados para a organização através do portal do Moot Baiano (https://
www.mootbaiano.com.br/usuario/enviar-memoriais), até às 23:59:59 do dia 06/07/2020. 

§1º Os memoriais devem ser enviados única e exclusivamente em formato “.doc” ou “.docx”, sendo apenas 
1 (um) memorial para cada uma das partes (Fazenda Pública e Contribuinte); 

§2º Todos os memoriais se tornarão públicos em até 7 (sete) dias após o esgotamento do prazo de 
submissão. Para acessá-los, as equipes devem ir ao painel do usuário e clicar no botão “memoriais das 
equipes” (https://www.mootbaiano.com.br/usuario/painel). 

Artigo 5.  A fase oral da competição ocorrerá nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2020, em formato online, 
conforme calendário a ser disponibilizado pela organização do evento através do painel do usuário e será 
dividida em 2 (duas) fases, quais sejam a fase preliminar/classificatória e a fase final/eliminatória; 

Artigo 6. 15 minutos antes do horário designado para sua rodada, os oradores da equipe deverão acessar o 
painel do usuário (https://www.mootbaiano.com.br/usuario/painel), clicar em “salas de 
videoconferência” e escolher a sala relativa à sua rodada. 

Parágrafo único. Através do chat, deverão informar os nomes dos oradores, sua ordem de fala, o tempo 
reservado para cada. Não serão aceitas alterações após o início da rodada, salvo na hipótese do artigo 7. 
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Artigo 7. Unicamente na hipótese de ocorrência de falha técnica, por conta do aplicativo ou da internet do 
orador, de modo a interromper sua fala, será suspendida a contagem do seu tempo por até 5 (cinco) 
minutos, tempo em que poderá (a) o orador restabelecer sua conexão, (b) o outro orador da rodada assumir 
a fala ou para que (c) um orador reserva, membro da equipe, entre na sala de videoconferência e assuma sua 
fala, à escolha da equipe. 

§1º Não será necessário informar a opção da equipe, bastando que o orador a dar continuidade a fala o faça 
§2º Nessa situação, será desconsiderada a nota relativa à fala em que houve troca de oradores para fins de 
ranking de qualquer um dos oradores envolvidos nessa fala. Os juízes, contudo, atribuirão nota à fala pelo 
“conjunto da obra”. 
§3º Havendo outro orador, que tenha realizado sua fala de forma integral, sem qualquer troca de orador, sua 
pontuação será computada para seu ranking individual. 

Artigo 8.  É vedada a consulta a quaisquer meios eletrônicos que não sejam indispensáveis à realização da 
rodada, bem como à legislação, jurisprudência ou doutrina, de modo que, caso seja percebida pelos juízes 
ou membros da organização, implicará em penalidade à equipe, em termos de diminuição da nota final, a 
critério da Comissão Organizadora. 

Artigo 9. Serão expostas placas de 15, 10, 7, 5, 3 e 1 minutos restantes, bem como uma placa “PARE" 
findo o tempo reservado pelo orador, através da câmera do bailiff da sala, bem como notificações 
simultâneas através do chat da sala de videoconferência. 

Artigo 10. Somente poderão ingressar na sala de videoconferência os oradores da equipe. Os demais 
membros poderão assistir à rodada ao vivo através da transmissão em tempo real pelo painel do usuário 
(https://www.mootbaiano.com.br/usuario/painel), clicando no botão “assistir ao vivo”. Isso ajudará à não 
sobrecarga da transmissão da videoconferência. 

Artigo 11. Os juízes serão orientados a não levar em consideração aspectos físicos e estéticos do ambiente 
de onde os competidores transmitirem suas sustentações. Não obstante, a Comissão Organizadora 
disponibilizará plano de fundo virtual padrão que poderá, a critério do orador, ser utilizado durante sua 
sustentação, através da plataforma de videoconferência. 

Parágrafo único. A vestimenta dos oradores deverá ser formal. 

Artigo 12. A avaliação dos memoriais será enviada às equipes participantes, de forma individualizada, até o 
dia 30/07/2020, sendo facultado à equipe apresentar recurso fundamentado acerca da avaliação feita até o 
dia 01/08/2020; 

Artigo 13. A comunicação com a comissão, durante os dias do evento, deverá ser preferencialmente 
realizada pelo chat no Portal do Moot Baiano ou pelo email (contato@mootbaiano.com.br). 

§1º Qualquer conflito concernente às fases de sustentação oral deverá ser comunicado imediatamente à 
Comissão Organizadora através dos meios de comunicação acima ou através do bailiff responsável pela 
rodada. 
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§2º Em caso de conflitos de interesse entre juízes e participantes, esse deverá ser comunicado à Comissão 
Organizadora antes do começo da rodada. Caso contrário, o conflito não será conhecido pela Comissão 
Organizadora. Essa comunicação deverá ser feita ao bailiff responsável pela sala. 

Artigo 14. Toda e qualquer ferramenta/dispositivo necessário para a participação na competição é de 
inteira responsabilidade da equipe, excetuando-se as hipóteses adiante descritas. 

§1º Caso algum membro da equipe não detenha conexão com internet banda larga/fibra ou dados móveis 
suficientes para realizar videoconferência, deverá entrar em contato com a comissão organizador para que 
viabilizemos um chip móvel (cartão SIM) com franquia de internet móvel. 

§2º Na situação descrita no parágrafo anterior, o membro beneficiado deverá restringir a utilização desse 
chip somente aos dias do evento (5 a 7 de agosto de 2020) e para a realização de videoconferência. 

Artigo 15. Os anúncios dos resultados das rodadas e das equipes classificadas serão realizados 
periodicamente através de transmissões ao vivo no Instagram do Moot Baiano (@mootbaianotrib) e também 
através do painel do usuário no site. 

Artigo 16. Será obrigatória a participação de todos os membros da equipe na reunião instrucional acerca 
dos procedimentos da competição, a ser realizada mais próxima do evento. 

Artigo 17. O troféu de equipe campeã será enviado pelos Correios e as demais premiações serão enviadas 
no formato de certificado digital. 

Artigo 18. A cerimônia de encerramento e premiação será realizada através do Zoom para competidores e 
coaches, com simultânea transmissão pelo YouTube. 
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ANEXO I - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. FASE PRELIMINAR / CLASSIFICATÓRIA 

Nesta fase, será atribuída pontuação aos memoriais e às sustentações orais. A nota dos memoriais (NM) comporá 35% 
(trinta e cinco por cento) da nota total da rodada (NT), enquanto a nota das sustentações orais (NS), 65% (sessenta e 
cinco por cento). NT e NS serão obtidos pela média aritmética das notas obtidas conforme critérios de avaliação 
próprios, determinados adiante. 

NT = (NM) + (NS) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DA FASE ESCRITA (35 PONTOS) 
    
CONHECIMENTO DOS FATOS DA LIDE 
Pontuação Máxima - 2 pontos 

CONHECIMENTO JURÍDICO E DOMÍNIO DA LINGUAGEM TÉCNICA 
Pontuação Máxima - 10 pontos 

PROFUNDIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS 
Pontuação Máxima - 15 pontos 

CLAREZA E ORGANIZAÇÃO DAS IDEIAS 
Pontuação Máxima - 5 pontos 

CITAÇÃO DE FONTES 
Pontuação Máxima - 3 pontos 

A identificação do memorial implicará exclusão da equipe da competição. 
O desrespeito a formatação indicada, conforme modelo a ser divulgado pela Comissão, implicará penalidade de até 5 
pontos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL NA FASE CLASSIFICATÓRIA 
(65 PONTOS) 
  
CONHECIMENTO JURÍDICO E FÁTICO 
Pontuação Máxima - 20 pontos 

CAPACIDADE ARGUMENTATIVA 
Pontuação Máxima – 15 pontos 

CAPACIDADE DE RESPONDER A QUESTIONAMENTOS  
Pontuação Máxima - 15 pontos 

ORGANIZAÇÃO E CLAREZA 
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Pontuação Máxima - 8 pontos 

POSTURA E PROFISSIONALISMO 
Pontuação Máxima - 7 pontos 

2. FASE ELIMINATÓRIA 
           
Na fase final, a nota final da rodada (NT) levará em consideração apenas a pontuação obtida na sustentação oral (NS), 
conforme critérios determinados abaixo. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA AS RODADAS SEMIFINAIS E FINAIS (100 PONTOS) 

 
CONHECIMENTO JURÍDICO E FÁTICO 
Pontuação Máxima – 30 pontos 

CAPACIDADE ARGUMENTATIVA 
Pontuação Máxima – 20 pontos 

CAPACIDADE DE RESPONDER A QUESTIONAMENTOS  
Pontuação Máxima – 20 pontos 

ORGANIZAÇÃO E CLAREZA 
Pontuação Máxima – 15 pontos 

POSTURA E PROFISSIONALISMO 
Pontuação Máxima – 15 pontos 
  
A identificação dos oradores, em qualquer fase, através de menção à instituição que representa, implicará penalidade 
de 10 pontos.  
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ANEXO II - QUADRO COM DATAS RELEVANTES
 
 
 
 

Data limite para envio dos memoriais 06 de julho de 2020

Envio individual das avaliações dos memoriais 30 de julho de 2020

Sustentações orais online 5 a 7 de agosto de 2020
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ANEXO III – Autorização para publicação de memoriais  

OBSERVE INSTRUÇÕES NO RODAPÉ. 

Declaramos, para todos os fins de direito, inclusive autorais -- nacionais e internacionais -- que nos 
encontramos de pleno acordo com os termos da presente declaração naquilo que diz respeito à publicação de 
artigo de nossa autoria abaixo descrito; que o referido artigo encontra-se livre de quaisquer contratos que 
inviabilizem ou obstem de qualquer forma a sua publicação e que é inédito. Cuidamos ao mesmo tempo de, 
por meio do presente instrumento, ceder gratuitamente nossos direitos autorais relativamente ao artigo 
referido, para publicação no livro abaixo indicado, à Comissão Organizadora do II Moot Baiano de Direito 
Tributário, conforme descrita no edital anexo. Por fim, expressamos ciência e concordância com todos os 
termos do edital anexo, inclusive quanto à autorização para uso da imagem, voz e nome dos seus integrantes, 
conforme disposto no art. 16 do edital anexo. 

Título do Livro: II Moot Baiano de Direito Tributário: Circulação de Mercadorias Virtuais  1

Organizadores:                        Leandro Aragão Werneck  
José Manuel Fonseca Martinez 
Luis Felipe Pereira Pinheiro Pelis 
Everton Caldas Silveira 
Ruy Nestor Bastos Mello Filho 

Títulos dos Trabalhos :  2

1.Memorial de julgamento do Recorrente do(a) _______________________________ 

2.Memorial de julgamento do Recorrido do(a) ________________________________ 

Autores(as) : 3

I.___________________________________ / ______________________________________ 

II.___________________________________ / ______________________________________ 

III.___________________________________ / ______________________________________ 

IV.___________________________________ / ______________________________________ 

V. ____________________________________ / ______________________________________ 

Data: ___ / ___ / _____ 

Local: ___________________________________

 O título do livro poderá, a qualquer tempo, antes da publicação, mediante prévia notificação às equipes autoras dos artigos, através do e-mail da(o) capitã(o) ou 1

aplicativo do evento, ser alterado pela Comissão Organizadora.

 O espaço em branco deverá ser preenchido com o nome, por extenso, da instituição de ensino à qual a equipe está vinculada.2

 Escrever nome à esquerda, em maiúsculo, e assinar à direita.3
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