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Trata-se o II Moot Baiano de Direito Tributário de uma competição de julgamentos recursais simulados 
perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, através da qual estudantes, em equipes, atuam como 
procuradores e defendem, através de memoriais escritos e debate oral, os interesses da parte que 
representam decorrente de um caso fictício proposto pela Comissão Organizadora do evento. 
 
Artigo 01. A Comissão realizadora e organizadora do evento é composta por Leandro Aragão Werneck, 
Ruy Nestor Bastos Mello Filho, Luís Felipe Pereira Pinheiro Pelis, Everton Caldas Silveira e José Manuel 
Fonseca Martinez, responsáveis por (a) planejar e executar do evento; (b) sanar dúvidas ou omissões 
decorrentes desse edital, podendo, inclusive, valer-se de adendos, desde que devidamente notificados aos 
capitães das equipes; (c) deferir inscrições das equipes; (d) controlar a classificação e eliminação das 
equipes; (e) aplicar penalidades; (f) resolver recursos interpostos pelas equipes; e os demais atos 
necessários à realização satisfatória do evento. 
 
Artigo 02. Podem participar do II MOOT BAIANO DE DIREITO TRIBUTÁRIO os alunos regularmente 
matriculados em curso de graduação de Direito ou de bacharelado interdisciplinar com concentração na 
área jurídica no Brasil e que, até a conclusão da competição, não sejam formados. 
 
Artigo 03. A participação na competição ocorrerá com equipes de no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 
(cinco) membros. , devendo todos os membros de uma equipe estarem vinculados a uma só instituição de 
ensino. (Adendo nº 02, 29/01/2020) 
 
Artigo 04. A inscrição deve ser realizada pelo capitão da equipe, através do formulário online a ser 
disponibilizado pelo aplicativo e site oficiais do MBDT. 
  
§1º No ato da inscrição, o capitão deve informar o nome completo, o endereço de e-mail, o nº de inscrição 
no CPF e o número de telefone celular (cadastrado no WhatsApp) de todos os membros; 
§2º São documentos obrigatórios para o regular processamento da inscrição: a) comprovante de pagamento 
da inscrição da equipe; b) comprovante de matrícula em graduação em Direito ou Bacharelado 
Interdisciplinar com concentração na área jurídica em instituição superior brasileira de todos os membros 
da equipe; e c) documento oficial de identificação com foto de todos os membros da equipe. 
§3º Os documentos deverão ser encaminhados através do formulário online, a ser disponibilizado pelo 
aplicativo e site oficiais do MBDT. 
§4º O valor da taxa de inscrição da equipe é de R$ 300 (trezentos reais), devendo seu pagamento ser feito 
por meio de transferência/depósito bancário (Conta corrente 5465-8, Agência 4278-1, Banco do Brasil, 
de José Manuel Fonseca Martinez, CPF nº 055.492.695-46), cujo comprovante deverá ser encaminhado 
no ato de inscrição. 
§5º Cada equipe poderá ter, no máximo, 2 (dois) coaches. 
§6º É requisito da inscrição o cadastro de todos os membros no aplicativo do MBDT com o endereço de e-
mail informado no formulário online. 
§7º As equipes inscritas poderão trocar ou acrescentar membros até 29 de abril de 2020, dentro dos 
limites editalícios, através do e-mail da Comissão Organizadora (mootbahia@gmail.com). (Adendo 
nº 02, 29/01/2020) 
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Artigo 05. A competição contará com no máximo 16 equipes, salvo decisão de extensão do número de 
equipes por parte da organização do evento. 
§ 1º As inscrições serão deferidas por ordem cronológica. Para tanto, considerar-se-á efetuada a inscrição 
quando recebidos todos os dados e documentos exigidos, na forma do art. 4º. 
§2º Serão aceitas no máximo 3 equipes por universidade, ainda que essa seja estruturada em modelo 
multicampi. 
§3º Serão admitidas equipes formadas por estudantes de até 3 (três) instituições de ensino distintas, 
bem como equipes formadas por estagiários de escritório de advocacia, que o representarão. (Adendo 
nº 01, 08/11/2019) 

Artigo 06. A organização do evento enviará um e-mail para as equipes inscritas, informando o deferimento 
ou indeferimento da inscrição; 

§1º. Neste mesmo e-mail, será informado o número da equipe. A partir deste momento, toda comunicação 
com a organização deverá ser feita com a menção deste número e não com a menção da universidade que a 
equipe representa. 
§2º. O único meio de identificação dos memoriais da equipe e perante os árbitros será o número da equipe, 
sob pena de exclusão do evento. 
 
Artigo 07. O caso fictício será elaborado e disponibilizado pela organização até o dia 27/10/2019; 

§1º. As equipes inscritas poderão requerer esclarecimentos acerca do caso, através do aplicativo do MBDT, 
até o dia 06/02/2020; 
§2º. Os esclarecimentos serão feitos pela comissão organizadora até o dia 05/03/2020, em documento 
disponibilizado no aplicativo oficial do evento. 
§3º. A comissão poderá alterar ou emendar o caso à sua discrição. Todas as equipes serão devidamente 
comunicadas sobre qualquer mudança através de sua/seu capitã(o). 
§4º. Legislação que seja publicada ou entre em vigor após 06/02/2020 não poderão ser utilizadas nos 
memoriais, salvo manifestação diversa da Comissão através de documento oficial. 
 
Artigo 08. As equipes inscritas deverão elaborar memoriais (razões e contrarrazões), representando os 
interesses da Fazenda Pública Estadual e do Contribuinte em relação ao caso fictício elaborado pela 
organização; 

§1º. Os memoriais devem ser enviados para o e-mail oficial da organização do evento 
(mootbahia@gmail.com) até às 23:59:59 do dia 16/04/2020; 
§2º. Serão aceitos memoriais enviados em atraso até o dia 18/04/2020, sendo aplicada a punição de 10 
pontos sobre cada um dos memoriais. A ausência de envio dos memoriais até o dia 17/04/2020 implica 
renúncia à participação no evento; 
§3º. 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); 
§4º Após o envio dos memoriais, nenhuma modificação ou errata poderá ser apresentada; 
§5º. Os memoriais deverão ter no máximo 20 (vinte) páginas cada, excluindo-se desse limite capa, sumário, 
referências, lista de abreviaturas e eventuais anexos; 
§6º. É vedada qualquer identificação nos memoriais, salvo o número da equipe; 
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§7º. Será disponibilizado às equipes inscritas um modelo de memorial, que deverá ser seguido pelas 
equipes, sob pena de dedução de pontos. 
§8º. Os critérios de avaliação dos memoriais estão postos no anexo 01 deste edital. 

Artigo 09. A fase oral da competição ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2020, conforme calendário 
a ser disponibilizado pela organização do evento e será dividida em 2 (duas) fases, quais sejam a fase 
preliminar/classificatória e a fase final/eliminatória; 

§1º. Todas as equipes terão a oportunidade de realizar, na fase preliminar da competição, sustentação oral 
por 4 (quatro) vezes, sendo garantido que, ao menos 1 (uma) vez, representará cada parte envolvida no 
litígio; 
§2º. As 8 (oito) equipes melhor classificadas, após a realização da primeira fase do evento, serão 
classificadas para as quartas de final, momento a partir do qual os memoriais não mais exercerão peso na 
pontuação da equipe, conforme se depreende da análise do anexo 01 (critérios de avaliação); 
§3º. A equipe deverá expor os seus argumentos dentro do limite máximo de 30 (trinta) minutos, sendo 
facultado à mesma dividir este tempo entre dois oradores, desde que nenhum reserve tempo inferior a 10 
(dez) minutos; 
§4º. A equipe que representar os interesses da parte Recorrente será a primeira a expor seus argumentos; 
§5º. É vedada a utilização de quaisquer recursos eletrônicos na competição; 
§6º. Os critérios de avaliação da fase oral estão postos no anexo 01 deste edital. 
§7º Por fins didáticos, os juízes interpelarão os oradores a qualquer momento, e por quantas vezes julgarem 
necessárias, durante sua sustentação. 
§8º É vedado ao orador distribuir, receber ou apresentar documento de qualquer natureza aos juízes ou a 
membro diverso da equipe, enquanto estiver realizando sua sustentação. 
§9º O tempo inutilizado por um orador não será transferido para o outro, se houver. 
§10º Serão expostas placas de 15, 10, 7, 5, 3 e 1 minutos restantes, bem como uma placa “PARE" findo o 
tempo reservado pelo orador. 
§11º À mesa destinada à equipe, somente poderão sentar-se 2 (dois) membros inscritos, 
independentemente de serem oradores naquela rodada. 
§12º Os membros à mesa da equipe não poderão comunicar-se com os demais membros da sua equipe.  
§13º Os membros à mesa da equipe somente poderão comunicar-se entre si por escrito.  
§14º Os membros à mesa da equipe não poderão portar qualquer equipamento eletrônico que permita a 
comunicação com terceiros, incluindo-se nesse rol relógios digitais.  
§15º Na hipótese de um orador não ser questionado, o critério avaliativo “capacidade de responder a 
questionamentos”, conforme estabelecido no anexo, será ignorado na sua avaliação, e as notas atribuídas 
aos demais critérios serão reorganizadas proporcionalmente. 

Artigo 10. Qualificam-se para as rodadas eliminatórias (quartas de final em diante) aquelas equipes que 
obtiverem um maior número de vitórias nos rounds disputados, sendo tal pontuação a soma da nota obtida 
no memorial com a nota obtida na sustentação oral, na forma dos critérios anexos; 

§1º Em caso de empate no critério de vitórias preliminares, utilizar-se-ão os critérios abaixo de forma 
sucessiva para classificar as equipes  
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I. Será melhor classificada a equipe que tiver maior percentual de juízes favoráveis a sua equipe nas 
rodadas orais, excluída a pontuação de memoriais;  

II. Será melhor classificada a equipe que tiver maior somatório de pontos nas rodadas preliminares, 
dentro de padrão de 100 pontos por rodada;  

III. Será melhor classificada a equipe com melhor pontuação média dos memoriais.  
§2º. A equipe vitoriosa em uma dada rodada preliminar é aquela cuja soma de pontos, na forma determinada 
no edital, for maior em comparação com a equipe adversária.  
§3º. As rodadas preliminares cuja diferença percentual entre as duas equipes seja igual ou inferior a 
3% (três por cento) serão consideradas como empatadas, e ambas equipes receberão uma pontuação 
equivalente a vitória, salvo se qualquer uma das equipes obtiver nota inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) da pontuação da rodada. 
$4º O pareamento das rodadas preliminares será definido por sorteio. 
§5º. A programação dos embates entre equipes será divulgada até a abertura do evento;  
§6º As pontuações de equipes de uma rodada eliminatória não serão comparadas com as pontuações das 
equipes de rodada eliminatória diversa para efeitos de classificação.  
§7º A depender do número de equipes inscritas, a Comissão poderá adicionar ou suprimir etapas 
eliminatórias. 
§8º O pareamento das rodadas eliminatórias será feito pelo sistema de power protection (o 1º 
classificado enfrentará o último classificado; o 2º classificado, o penúltimo; e assim por diante). 

Artigo 11. A avaliação dos memoriais será enviada às equipes participantes, de forma individualizada, até o 
dia 06/05/2020, sendo facultado à equipe apresentar recurso fundamentado acerca da avaliação feita até o 
dia 08/05/2020; 

§1º. Na avaliação dos memoriais enviada às equipes participantes, será feita menção a eventual punição 
aplicada ao memorial por desrespeito às regras constantes neste edital; 
§2º. O recurso com mero questionamento em relação à nota atribuída e com ausência de fundamentação 
será inadmitido pelos avaliadores;  
§3º. O recurso será analisado pela organização até a abertura do evento, quando será enviado um e-mail 
para a(o) capitã(o) da equipe informando a decisão da comissão de avaliadores; 
$4º. Os memoriais serão enviados aos avaliadores com a respectiva numeração da equipe alterada 
pela Comissão Organizadora, de tal modo que os avaliadores desconhecerão a autoria dos memoriais 
e a correspondência entre os memoriais de recorrente e recorrido da mesma equipe.  
§5º. Cada memorial será analisado por, no mínimo, 2 (dois) avaliadores, hipótese em que a nota final será a 
média aritmética de suas notas. Havendo mais de dois avaliadores, a nota final será a média aritmética das 
duas notas cuja diferença entre si for menor. Independente do cenário, todos os memoriais, de todas as 
equipes, seguirão o mesmo procedimento avaliativo. 
§5º. Os avaliadores serão instruídos a enviarem comentários escritos às equipes acerca dos memoriais. Sua 
ausência, contudo, não impede recurso. 

Artigo 12. Serão emitidos os seguintes certificados: 

I - Certificado de participação, aos membros devidamente inscritos em uma equipe, sejam oradores ou não, 
bem como os respectivos coaches; 
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II - Certificado de campeão, àqueles membros e coaches que fizerem parte da equipe que se sagre campeã do 
evento; 
III - Certificado de vice-campeão, àqueles membros e coaches que fizerem parte da equipe que se sagrar vice 
campeã do evento; 
IV - Certificado de menção honrosa, àqueles membros que fizerem parte das equipes classificadas para as 
semi-finais; 
V - Certificado de melhor orador, àquele orador que obtiver a maior média de nota em suas sustentações 
orais nas rodadas preliminares; serão concedidos certificados, também, ao 2º, 3º, 4º e 5º melhores 
oradores.  
VI - Certificado de melhor memorial do Recorrente, aos membros e coaches da equipe que obtiver a maior 
nota média na avaliação dos memoriais da parte Recorrente. Serão atribuídos certificados, também, aos 
membros e coaches das equipes que obtiverem o 2º e 3º melhor memorial da equipe Recorrente; 
VII - Certificado de melhor memorial do Recorrido, aos membros e coaches da equipe que obtiver a maior 
nota média na avaliação dos memoriais da parte Recorrida. Serão atribuídos certificados, também, aos 
membros e coaches das equipes que obtiverem o 2º e 3º melhor memorial da equipe Recorrida; 
VIII – Certificado de “Espírito do Moot Baiano”, ao time que, à critério da Comissão Organizadora, 
demonstrar, de forma excepcional, os valores de competitividade ética, excelência acadêmica e fraternidade. 

§1º As notas obtidas nas sustentações orais nas rodadas eliminatórias (quartas de final em diante) não serão 
utilizadas para fins de premiação do melhor orador; 
§2º Será elegível para a premiação de melhor orador o participante que realizar sustentação oral, no 
mínimo, 2 (duas) vezes durante as rodadas preliminares. Aqueles o fizerem mais de duas vezes, 
durante as rodadas preliminares, terão seu cálculo de média final realizado apenas com suas duas 
maiores notas individuais. 

Artigo 13. Qualquer conflito deverá ser comunicado à Comissão Organizadora, preferencialmente, por 
escrito. 
§1º Caso o conflito seja concernente às fases de sustentação oral, ele deverá ser comunicado imediatamente 
à Comissão Organizadora, em sua sala de atuação durante o evento, ou através do bailiff responsável. 
§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 poderá ser feita ao bailiff responsável pela sala.  
§3º As penalidades podem ser advertências, dedução de pontos ou desclassificação, a depender da natureza 
e gravidade da infração, através de decisão fundamentada da Comissão Organizadora. 
§4º É proibida a realização de treinos amistosos entre equipes distintas, ainda que de uma só universidade. 

Artigo 14. A comunicação entre a Comissão Organizadora e a equipe será realizada preferencialmente 
através do e-mail do capitão da equipe. 

§1º Objetivando facilitar a comunicação entre a Comissão e competidores e coaches, serão criados grupos 
no aplicativo WhatsApp com esses. 
§2º Todos os membros inscritos na competição deverão obrigatoriamente fazer o download do aplicativo 
“Moot Baiano de Direito Tributário”, disponível para Android e iOS, e nele se cadastrar utilizando o 
mesmo e-mail informado no ato de inscrição. 
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§3º Através do aplicativo, serão publicados todos os documentos pertinentes à competição, incluindo o 
cronograma de embates e a programação do evento.  
§4º Durante as fases orais, a Comissão Organizadora enviará notificações acerca dos acontecimentos do 
evento a todos os membros através do aplicativo “Moot Baiano de Direito Tributário”, disponível para 
Android e iOS. 

Artigo 15. Os memoriais das equipes serão publicados como trabalhos completos em anais de evento, com 
a devida indicação de autoria. 
§1º Os membros da equipe deverão encaminhar, junto à inscrição, autorização para publicação dos 
respectivos memoriais, sob pena de indeferimento da inscrição, conforme Anexo III. 
§2º Os anais do evento, que terão o devido registro de ISBN perante a Biblioteca Nacional, serão 
disponibilizados para aquisição posteriormente. 

Artigo 16. Os integrantes das equipes inscritas autorizam, a título gratuito, a captação e o uso de sua 
imagem e voz, obtidas durante a realização do evento, em todo e qualquer material filmográfico, imagético 
ou documental, bem como o seu nome, para emprego pela Organização durante e após a realização do 
evento nas redes sociais deste, suas páginas da internet, seus aplicativos e outros mecanismos de 
comunicação, com intuito de publicidade institucional ou não; bem assim cedem, a título gratuito, qualquer 
direito autoral e patrimonial dela decorrente. 

Artigo 17.  Quaisquer omissões deste edital serão sanadas pela equipe organizadora do evento. Havendo 
quaisquer dúvidas, o capitão da equipe deve entrar em contato com o e-mail oficial da organização do 
evento, qual seja: “mootbahia@gmail.com”. 
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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 x 0,35) + (NS x 0,65) 

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
 
 
 
 

Divulgação do edital e abertura das inscrições 27 de outubro de 2019

Divulgação do caso 27 de outubro de 2019

Data limite para envio de questionamentos sobre o 
caso

06 de fevereiro de 2020

Último dia de inscrição 06 de fevereiro de 2020

Resposta aos questionamentos 05 de março de 2019

Data limite para envio dos memoriais 16 de abril de 2020

Envio individual das avaliações dos memoriais 06 de maio de 2020

Sustentações orais 13 a 15 de maio de 2020
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ANEXO III – Autorização para publicação de memoriais  

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 

Ano da Publicação: 2020 

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.___________________________________ / ______________________________________ 
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