O Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (“UERJ Reg.”) torna pública a complementação ao edital da I Olimpíada de
Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada nos dias 30 de
junho e 01 de julho 2018.

1. Rodadas de Casos Orais
1.1 As rodadas de casos orais consistirão na resolução de um caso pelas equipes, o
qual terá posicionamento livre. As equipes poderão optar qual posicionamento
pretenderão adotar e deverão sustenta-lo no momento da apresentação oral.
Esse entendimento vale para a fase preliminar e para a fase final, as quais incluem as
rodadas de casos orais, conforme indicado nas instruções às equipes.

2. Parecer Jurídico
2.1 O parecer jurídico elaborado por escrito, nos termos indicados nas instruções às
equipes, é parte da fase preliminar e da fase semifinal. O parecer jurídico terá
posicionamento definido pela banca, por sorteio, apenas para a fase semifinal,
quando haverá sustentação oral. Para o parecer jurídico da fase preliminar, o
posicionamento será livre.
2.2 O parecer deverá ser elaborado no modelo de papel timbrado, componente do
Anexo I do Edital, enviado às equipes antes da competição.

3. Consulta à Legislação
3.1 As equipes poderão consultar qualquer legislação impressa (livros, compilados e
legislação impressa do site do planalto), desde que não seja comentada.

4. Sorteio de Pontos do Conteúdo Programático
4.1 O ponto sorteado para determinada fase será excluído do sorteio das fases
seguintes para a mesma categoria, de modo que a competição abrangerá a maior
parte do conteúdo programático. Exemplo: se a Unidade 5 for sorteada na fase
preliminar para elaboração do parecer jurídico, na fase semifinal de elaboração do

parecer este ponto estará excluído. Porém, a Unidade 5 ainda poderá ser sorteada
para resolução de casos orais e resposta às questões gerais.

Quaisquer dúvidas em relação ao edital deverão ser encaminhadas para o e-mail
uerjreg@gmail.com ou pela nossa página no Facebook, “UERJ Reg.”.
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