
EDITAL Nº 04/2021 - III OLIMPÍADA BAIANA DE DIREITO ELEITORAL 

EDITAL Nº 4 - EJE/BA, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 

III OLIMPÍADA BAIANA DE DIREITO ELEITORAL 

O DIRETOR DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DA BAHIA (EJE/BA), no uso de suas 

atribuições regimentais, dando prosseguimento às atividades relativas à realização da 

III Olimpíada Baiana de Direito Eleitoral,  

 

Resolve: 

 

1) DIVULGAR o resultado da 1ª etapa – fase escrita da III Olimpíada Baiana de Direito 

Eleitoral, promovida pela Escola Judiciária Eleitoral, conforme descrito a seguir: 

 

A comissão de avaliação, após análise criteriosa dos trabalhos apresentados, decidiu 

desclassificar as equipes que utilizaram os pseudônimos “III Olimpíada da EJE-BA”, 

“M&M Advogados” e “Competição Eleitoral 2021”. 

Verificou-se que as equipes “Competição Eleitoral 2021” e “III Olimpíada da EJE-BA” 

utilizaram a mesma petição base para desenvolver suas iniciais, apresentando, em 

alguns trechos das suas peças, textos quase idênticos, variando apenas algumas 

palavras, revelando fortes indícios de que as peças foram copiadas. 

No que se refere, por sua vez, à equipe “M&M Associados”, verificou-se, na peça 

inicial, uso de cópia literal de artigo de autoria de Heron de Jesus Garcez Pinheiro e 

Roberto Carvalho Veloso, disponível na internet, fato que configura plágio. Por tal 

motivo, a referida equipe também foi eliminada da competição. 

 

Pseudônimo das equipes classificadas: 

1) SOCIDVAPLU (23,63) 

2) Cretenses Advogados Associados (23,25) 

3) Wahlurne (22,50) 

4) Minus Valisiás (21,25) 

 

As equipes classificadas deverão manter contato com a EJE, revelando o pseudônimo 

utilizado. Para tanto, deverão remeter e-mail, ainda com o remetente utilizado para o 

envio dos memoriais, descrevendo os nomes dos integrantes da equipe e do professor 

tutor. 

 

2) DIVULGAR a ordem de apresentação na segunda etapa das equipes classificadas: 

1) Cretenses Advogados Associados 

2) Minus Vasiliás 

3) SOCIDVAPLU 

4) Wahlurne 



 

3) ALTERAR a data de realização da 2ª fase – arguição oral para o dia 09/09. 

 

Salvador, 26 de Agosto de 2021. 

Ávio Mozar José Ferraz de Novaes 

Diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia 


