II SEMANA JURÍDICA MACKENZIE – HIGIENÓPOLIS-ALPHAVILLE 2022
COMPETIÇÃO DE DIREITO CIVIL
(FAMÍLIA E SUCESSÕES)

1. A COMPETIÇÃO
1.1. A Competição de Direito Civil é uma realização da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie
e visa desenvolver o raciocínio dogmático e jurisprudencial de forma a identificar soluções concretas a partir do um
caso que envolve elementos clássicos e contemporâneos de Direito Civil.
1.2. A Competição será baseada em uma situação fática que visa simular um caso real envolvendo elementos
articulados de Direito Civil, envolvendo, principalmente temas de Direito das Sucessões e Direito das Famílias.
1.3. A Competição compreende duas fases, uma fase escrita e uma fase oral, sendo ambas as fases em português.
1.3.1. A primeira fase, escrita e eliminatória, consiste na elaboração de parecer técnico jurídico.
1.3.2. A segunda fase, oral, consiste na apresentação dos argumentos de defesa e estratégias jurídicas.
1.4. Informações adicionais a respeito da Competição serão divulgadas exclusivamente nos canais oficiais de
comunicação da Faculdade de Direito e por e-mail que será informado no ato da inscrição.
2. ORGANIZAÇÃO
2.1. A organização da Competição será composta por:
2.1.1. Comissão Organizadora: órgão administrativo e deliberativo de única instância, ao qual compete planejar e
executar a Competição, incluindo Regras, estrutura, Cronograma e elaboração do caso.
2.1.2. Julgadores: Os julgadores da Competição se dedicarão exclusivamente à avaliação dos pareceres técnicojurídicos, na fase escrita, e dos oradores, na fase oral da Competição.
2.2. A Comissão Organizadora e os Julgadores da Competição serão compostos por Professores da Faculdade de
Direito Higienópolis-Alphaville.
3. INSCRIÇÃO DE EQUIPES
3.1. Poderão se inscrever na Competição equipes formadas por no mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) discentes
da Faculdade de Direito, independentemente do semestre ou do campus em que matriculados.
3.2. Somente serão elegíveis para participar da Competição, na condição de competidores, estudantes que, na data da
inscrição, estejam regularmente matriculados em curso de graduação em Direito.
3.3. A inscrição das equipes será feita no período de 19 a 22 de setembro de 2002, exclusivamente pelo link do
Google Forms: https://forms.gle/rHh2P1YG6T1PZf9W7
3.4 O caso será enviado por e-mail aos inscritos no dia 23/09/2022.

4. FASE ESCRITA
4.1. Todas as equipes regularmente inscritas na Competição participam da fase escrita, de caráter eliminatório e
classificatório.
4.2. A fase escrita tem início com o término do período de inscrições e se encerra com a divulgação das equipes
classificadas para a fase oral.
4.3. Cada equipe deverá elaborar um parecer técnico jurídico, contendo a análise jurídica do caso, abordando
possíveis controvérsias temáticas e possíveis soluções que se adequem à lei e à jurisprudência de tribunais
brasileiros.
4.4. O parecer técnico deverá ser submetido em arquivo eletrônico, de até no máximo 10 (dez) páginas, em formato
PDF, tamanho do papel A4, margens superior e direita de 3 cm (três centímetros) e inferior e esquerda de 2 cm (dois
centímetros), fonte Times New Roman, de tamanho 12 (doze) e espaçamento entre linhas 1,5 cm (um centímetro e
meio), com numeração dos parágrafos no corpo de texto, utilizando regras da ABNT e indicando a bibliografia
consultada.
4.5. O arquivo deverá ser enviado para os dois endereços eletrônicos marthasolange.saad@mackenzie.br e
felipe.nakamoto@mackenzie.br impreterivelmente até às 23h50 do dia 27/09/2022.
4.6. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 03/10/2022.
4.7. Classificam-se para a fase oral as 10 (dez) equipes que obtiverem a maior média aritmética na avaliação do
parecer submetido, respeitados os critérios definidos para a fase escrita no Anexo I.
4.8. As notas individuais das equipes na fase escrita somente serão divulgadas após o término da Competição.

5. FASE ORAL
5.1. A fase oral da Competição ocorrerá presencialmente, no dia 05/10/2022, iniciando às 19h20 e com término
previsto até 22h50, durante a II Semana Jurídica da Faculdade de Direito Higienópolis-Alphaville.
5.2. O local para a realização da fase oral será divulgado juntamente ao resultado da primeira etapa, sendo obrigatória
a participação de todos os membros da equipe.
5.3. O painel consistirá na sustentação oral em que cada equipe apresentará as estratégias do caso, bem como as
teses jurídicas envolvidas e possíveis defesas a serem alegadas.
5.4. Cada equipe terá até 10 (dez) minutos para fazer a sua exposição e poderá ter até 2 (dois) oradores(as).

5.5. Encerradas as exposições de cada parte, os julgadores realizarão as arguições que entenderem pertinentes ao
caso, a serem respondidas pelos expositores e/ou demais membros da equipe.
5.6. Encerradas as arguições e questionamentos, os julgadores avaliarão os candidatos e preencherão a folha de
avaliação, conforme os critérios dispostos no Anexo I.
5.7. Para efeitos de desempate, considera-se vencedora do painel a equipe que tiver conquistado a maior pontuação e,
na hipótese de permanência do empate, considera-se vencedora a equipe cujo(a) orador(a) obtiver a maior nota dada
individualmente pelos julgadores naquele painel.
6. AVALIAÇÃO
6.1. As equipes e competidores serão avaliados imparcialmente pelos julgadores.
6.2. Não caberá qualquer revisão pela Comissão Organizadora da pontuação atribuída por cada julgador.
6.3. Na fase escrita, os pareceres técnico jurídicos serão distribuídos aos julgadores, que poderão pontuá-los entre 0
(zero) e 100 (cem) pontos, ressalvada a pontuação conferida a eventuais teses extras, de acordo com os parâmetros
definidos no Anexo I.
6.4. Na fase oral, a arguição será avaliada pelos organizadores e os julgadores, que poderão pontuar a arguição entre
0 (zero) e 100 (cem) pontos, incluindo a avaliação individual do(s) orador(res).
7. PREMIAÇÃO
7.1. No encerramento da Semana Jurídica, a Comissão Organizadora anunciará os vencedores nas seguintes
categorias:
(a) Equipe Campeã
(b) Equipe Vice-Campeã
(c) Melhor Parecer Técnico Jurídico
(d) Melhor Oratória
7.2. O Prêmio de Melhor Parecer Técnico Jurídico será concedido à equipe que obtiver a maior pontuação atribuída ao
documento enviado.
7.3. O Prêmio de Melhor Oratória será atribuído ao(à) competidor(a) que obtiver a maior nota de pontuação no painel
de sustentação oral.
7.4. Em caso de empate na premiação de melhor oratória, observar-se-ão os critérios dispostos na seguinte ordem:
(a) conhecimento da lei;
(b) conhecimento dos fatos;
(c) postura e apresentação;
(d) organização e controle do tempo; e
(e) linguagem técnica;
7.5. O prêmio de Equipe Campeã será atribuído à equipe vencedora que obtiver a maior nota global (fase escrita e
oral) e o prêmio de Vice-Campeã será atribuído à outra equipe com a segunda maior nota global (fase escrita e oral).
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Serão atribuídas aos participantes 10 (dez) horas de extensão para cada fase percorrida (total de 20 horas), e
mais 5 (cinco) horas de pesquisa para a entrega dos memoriais escritos.
8.2. Esclarecimentos eventualmente necessários podem ser obtidos pela Comissão Organizadora nos e-mails
marthasolange.saad@mackenzie.br e felipe.nakamoto@mackenzie.br.
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Docentes: MARTHA SOLANGE SCHERER SAAD e FELIPE ASSIS DE CASTRO ALVES NAKAMOTO
JULGADORES:
Docentes: FERNANDA PESSANHA DO AMARAL GURGEL, GUSTAVO FERRAZ DE CAMPOS MONACO, LIA
CRISTINA CAMPOS PIERSON e RUBENS CARMO ELIAS FILHO.

ANEXO I - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FASE ESCRITA:
(a) Domínio da norma culta;
(b) Interpretação adequada dos fatos e das alegações;
(c) Organização e estruturação do parecer;
(d) Referências à legislação, à doutrina e à jurisprudência;
(e) Raciocínio jurídico lógico e coerente.
FASE ORAL:
(a) Conhecimento da lei: aplicação adequada da lei aos fatos, uso adequado das fontes do direito, argumentação
jurídica sólida;
(b) Conhecimento dos fatos: familiaridade com os fatos do caso, interpretação justa e coerente dos fatos;
(c) Postura e apresentação: formalidade, respeito e profissionalismo, bom vocabulário, naturalidade, articulação,
entonação, dicção, contato visual, engajamento e entusiasmo;
(d) Perguntas: receptividade aos questionamentos, domínio do tema e controle do discurso;
(e) Organização e controle do tempo: apresentação com estrutura clara, fidelidade ao tema e organização eficaz do
tempo;
(f) Penalidades: uso de aparelhos eletrônicos inapropriadamente, interrupção na fala da equipe adversária, falta de
cordialidade com as equipes, julgadores e membros da Comissão Organizadora no painel.

