
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Estimados participantes, 

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua participação do I Tax Moot Competition Brasil.  

O presente comunicado tem a finalidade de dar cumprimento ao edital, disponibilizando aos 
senhores os critérios de avaliação aos quais os memoriais e sustentações estarão submetidos, 
conforme segue: 

 

I. Avaliação das Equipes: 

1.1. Memoriais: 
• A pontuação máxima dos memoriais será de 40 pontos, distribuídos da seguinte 

forma: 

	 Pontuação	
Mínima	

Pontuação	
Máxima	

CONHECIMENTO	JURÍDICO	E	DOS	FATOS		 1	pts	 3	pts	

ANÁLISE	ARTICULADA	 1	pts	 7	pts	

EXTENSÃO	 E	 PROFUNDIDADE	 DA	 PESQUISA	
DEMONSTRADA	

1	pts	 15	pts	

CLAREZA	E	ORGANIZAÇÃO	 1	pts	 5	pts	

CITAÇÃO	DE	FONTES	 1	pts	 5	pts	

DOMÍNIO	DA	LINGUAGEM	TÉCNICA			 1	pts	 5 pts	

 
• As punições referentes aos memoriais são: 

 
- Atraso na entrega dos memoriais: penalidade de 10 pontos sobre a pontuação 
dos memoriais 
 



- Qualquer identificação da equipe ou instituição nos memoriais: penalidade de 
5 pontos sobre a pontuação dos memoriais 
 
- Nos casos em que houver identificação da equipe, além da punição de 5 pontos, 
os dados serão removidos dos memoriais antes do envio para avaliação às cegas. 
 

 
1.2. Fase Oral – Classificatória 

 
1.2.1. Os oradores apresentarão seus respectivos argumentos dentro de até 20 minutos 

por equipe, podendo este tempo ser dividido entre dois oradores. Nenhum recurso 
eletrônico ou de visualização poderá ser utilizado. 
 

1.2.2. Na rodada classificatória os árbitros farão pedidos de esclarecimentos breves aos 
oradores durante a sustentação, ou ao final desta, com o cuidado para que a 
intervenção não prejudique o participante. O pedido será de no máximo 10 
minutos, sendo que, no caso de muitas intervenções, poderá ser disponibilizado 
o tempo extra aos participantes, à critério do tribunal. 
 

1.2.3. A pontuação total na fase classificatória será de até 100 pontos, dentre os quais 
60 pontos serão decorrentes das sustentações orais e o restante será importada a 
avaliação atribuída aos memoriais (limite de 40 pontos). 
 

1.2.4. Os critérios de avaliação das sustentações orais observarão os seguintes critérios:  
 

	 Pontuação	
Mínima	

Pontuação	
Máxima	

RELATO	DO	CASO	 01	pts	 15	pts	

RETÓRICA	 01	pts	 20	pts	

ARGUMENTAÇÃO	 E	 RESPOSTA	 AOS	
QUESTIONAMENTOS	

01	pts	 25	pts	

 
 
 

2.1 Fase Oral – Eliminatória 
 
2.3.1. Os oradores apresentarão seus respectivos argumentos dentro de até 20 minutos 

por equipe, podendo este tempo ser dividido entre dois oradores. Nenhum recurso 
eletrônico ou de visualização poderá ser utilizado. 
 

2.3.2. Na rodada eliminatória os árbitros farão pedidos de esclarecimentos breves aos 
oradores durante a sustentação, ou ao final desta, com o cuidado para que a 
intervenção não prejudique o participante. O pedido será de no máximo 10 
minutos, sendo que, no caso de muitas intervenções, poderá ser disponibilizado 
o tempo extra aos participantes, à critério do tribunal.  
 

2.3.3. A pontuação na fase oral eliminatória levará em consideração tão somente as 
sustentações orais, não utilizando mais a pontuação dos memoriais. 



 
2.3.4. A pontuação total na fase eliminatória será de até 60 pontos, observados os 

seguintes critérios:  

	 Pontuação	
Mínima	

Pontuação	
Máxima	

RELATO	DO	CASO	 01	pts	 15	pts	

RETÓRICA	 01	pts	 20	pts	

ARGUMENTAÇÃO	 E	 RESPOSTA	 AOS	
QUESTIONAMENTOS	

01	pts	 25	pts	

 

Obs. Salientamos que durante as rodadas orais somente será permitida a presença dos oradores 
nas mesas de debates. 

 

Desde já, agradecemos sua atenção e desejamos um bom evento a todos. 

 

Realização:                                                                                                               

                           

 

 

 


