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REGULAMENTO OFICIAL CONCURSO MISTER UNIVERSO RIO DE JANEIRO 2020 
EDIÇÃO ESPECIAL – CONCURSO REALIZADO EM MEIO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

 
 
 
1- O CONCURSO 
 

1.1. O concurso Mister Universo Rio de Janeiro é um concurso que promove a beleza e 
a cultura do público masculino em âmbito estadual além de eleger o representante 
fluminense para o concurso nacional Mister Brasil Universo - MBU. 
 

1.2. Esse evento é produzido pela Classe A – Cerimonial e Eventos e pelas empresas e 
pessoas licenciadas para uso da marca, junto com apoiadores municipais e 
estaduais com exclusividade na realização e direitos do uso do nome Mister 
Universo Rio de Janeiro. 

 
 
2 – ETAPAS SELETIVAS 
 

2.1. MUNICIPAL 
 

a) Os concursos municipais deverão ser realizados pelos coordenadores municipais 
credenciados pela Direção Estadual. Os candidatos eleitos vencedores ou indicados 
nas etapas municipais participarão do concurso estadual. A documentação de cada 
vencedor municipal deverá ser enviada à Direção Estadual até o dia 30 de julho de 
2020, sem exceções. 

 
b) Para as cidades sem coordenação e sem a realização de concursos credenciados, a 

Direção Estadual poderá escolher o representante municipal através de seletivas 
regionais ou aclamar um candidato residente ou não naquela região. 

 
 

2.2. ESTADUAL 
 

a) A final estadual desse ano será realizada de forma remota, à distância, no mês de 
outubro de 2020 nas datas definidas pela Diretoria Nacional com a devida 
divulgação no site e redes sociais oficiais do concurso. 
 

b) Todos os candidatos deverão estar disponíveis nos dias e horários marcados pela 
direção do concurso Mister Universo Rio de Janeiro para a realização das “Lives” e 
entregar, via e-mail, os documentos e todos os itens previamente solicitados. A não 
entrega dos documentos e dos itens impedirá a participação do candidato no 
concurso estadual. 
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3 - PARTICIPAÇÃO (TODAS AS FASES)  
 

a) Quem pode participar:  
 

3.1. Qualquer homem de nacionalidade brasileira ou naturalizado com cidadania 
brasileira, sem distinção de cor, raça ou credo, cursando ou com ensino médio 
concluído, sendo ele residente ou não na região geográfica onde se realizarem as 
seletivas/concursos municipais.  

 
3.2. Candidatos que tenham no mínimo 18 (dezoito) anos completos e no máximo 
35 (trinta e cinco) anos de idade completos na data da inscrição municipal ou 
estadual, solteiros, com altura mínima de 1,70m e peso proporcional à altura.  

 
3.3. Os candidatos que não tenham sua imagem (parcial ou total) associada ou 
publicada em material impresso, vídeo gravado e internet com conotação sensual e 
sexual mostrando ou insinuando nudez parcial, total e ou explícita, usando trajes 
que revelem parcialmente ou totalmente suas partes físicas íntimas. Isso se refere a 
qualquer material visual, obras de arte, pinturas, fotografias, filmes, vídeos (amador 
e ou profissional), cartazes, panfletos, revistas, jornais, web sites e redes sociais da 
internet, selfie (fotos tiradas com celular), material publicitário impresso ou vídeo 
gravado.  

 
3.5. O concorrente que pagar a devida taxa de inscrição e que cumprir 
obrigatoriamente todos os itens descritos neste regulamento.  

 
b) Quem não pode participar: 
 

3.6. É proibida a participação de parentes diretos ou indiretos e amigos de 
familiares, apoiadores e patrocinadores, de concessionários municipais e estaduais, 
da diretoria estadual e da equipe de produção do concurso e do corpo de jurados.  

 
3.7. O candidato que estiver cumprindo reinado municipal/estadual/nacional com 
outro concurso na mesma faixa etária.  

  
3.8. O candidato que não se encaixar no perfil do concurso, isto é, idade (de 18 a 35 
anos na data de inscrição) e altura mínima (1.70 m), peso proporcional à altura e 
não cursando ou formado no ensino médio. As coordenações municipais e estaduais 
têm total autonomia para negar a participação de um candidato caso entenda que 
o mesmo não se encaixa no perfil do concurso ficando os mesmos desobrigados de 
apresentar quaisquer justificativas para tal decisão.  

 
3.9. O candidato que tiver contrato de exclusividade com agências de modelo, 
empresas e terceiros e que não apresentar autorização por escrito dos mesmos 
permitindo a sua participação nas fases municipal, estadual e nacional do concurso 
e o cumprimento de todas as responsabilidades caso seja o vencedor do concurso 
Mister Universo Rio de Janeiro 2020. 

 
NOTA: A quebra do regulamento nas cláusulas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 acarretará a 
eliminação do candidato em qualquer momento no processo de inscrição e participação em 
todos os níveis e a perda do título e dos prêmios caso o fato venha à tona depois do mesmo ter 
sido vencedor nas etapas municipal, estadual e nacional. Sendo assim, o candidato infrator não 
será ressarcido das taxas já pagas e deverá devolver sem contestação a faixa e os prêmios 



 

3 
 

obtidos nas fases municipal, estadual e nacional do concurso dentro do prazo de 48 horas. O 
segundo colocado nestas fases assumirá as responsabilidades do título tendo direito a todos os 
prêmios anunciados.  
 
 
4- INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO ESTADUAL  
 

 
4.1. Os misteres ganhadores dos títulos municipais com coordenação municipal serão 
premiados com o pagamento da taxa de inscrição, paga pelo coordenador municipal, e 
estarão automaticamente inscritos no concurso estadual. Os misteres sem coordenação 
municipal selecionadas pela Direção Estadual através das seletivas regionais deverão 
pagar uma taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais) 
e exclui despesas com guarda roupa exigido e pessoal, despesas com produção de 
cabelo e maquiagem e despesas com higiene pessoal. Isso se aplica a todos os 
candidatos inscritos no concurso.  

 
4.2. As vagas serão garantidas somente depois da comprovação do pagamento, envio 
da ficha de inscrição e da cópia do RG ou documento de identificação do candidato.  

 
4.3. Em caso de desistência ou atraso dos pagamentos nas datas estipuladas a inscrição 
estará cancelada e o candidato não terá direito à restituição dos valores já pagos. Sendo 
assim, a Direção Estadual se reserva o direito de eleger, aclamar ou indicar um outro 
representante para aquela cidade sem direito à contestação e ou recursos por parte do 
candidato infrator. 

 
4.4. Em caso de atraso dos pagamentos e ou a desistência de enviar um representante 
municipal para o concurso estadual por parte dos coordenadores municipais, o contrato 
será terminado, a concessão cancelada e ficará à disposição de outros interessados. 
Sendo assim, a Coordenação Estadual não devolverá as taxas previamente pagas e se 
reserva o direito de eleger, aclamar ou indicar um outro representante para aquela 
cidade sem direito à contestação e ou recursos por parte do coordenador. 

 
 

5 – EXIGÊNCIAS DE MÍDIAS 
 

5.1. Em decorrência da crise sanitária que estamos vivendo por causa da pandemia do 
Coronavírus é de suma importância que todos os candidatos selecionados enviem 
para a direção estadual, através do e-mail, todos os itens da lista de mídias 
solicitadas. Será através dessas mídias que serão feitas algumas etapas eliminatórias 
do concurso. 
 

5.2.  Os seguintes itens são requeridos pela organização estadual:  
 

- 10 fotos com traje de gala/terno (rosto e corpo inteiro)  
- 10 fotos com traje de banho/sunga (rosto e corpo) 
- 1 vídeo book com traje de gala (duração entre 3 e 5 minutos) 
- 1 vídeo book com traje de banho (duração entre 3 e 5 minutos) 
- 1 vídeo de apresentação respondendo algumas perguntas 
- 1 vídeo “Tik-Tok” alegre e divertido 
 



 

4 
 

5.3. Caso o candidato não envie algumas das mídias solicitadas ele não será 

desclassificado. Mas como o concurso será à distancia, quanto mais material para 

ser analisado, mais chances dos jurados conhecerem o canditado. O ideal é que 

todos as fotos e vídeos sejam inéditos, nunca visto nem postados em redes sociais, 

mas isso não é obrigatório 

 

 

6 – DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  
 

6.1. Concurso Municipal:  
 

a) As etapas municipais serão realizadas pelos concessionários municipais até o dia 30 
de julho de 2020 e consistirá na seleção de 01 (um) candidato por cidade do estado 
do Rio de Janeiro totalizando um máximo de 92 candidatos, através de um olhar 
técnico, pela Comissão Julgadora destes concursos. A documentação do candidato 
e fotos oficiais do vencedor municipal deverão ser entregues à Direção Estadual 
impreterivelmente até o dia 31 de agosto de 2020. Após esta data o candidato ficará 
impedido de fazer sua inscrição e de participar do concurso estadual. 

 
b) O primeiro colocado da etapa municipal será o representante da cidade na etapa 

estadual do concurso Mister Universo Rio de Janeiro 2020.  
 

c) Participarão na final estadual os misteres municipais com 1ª colocação, que irão 
representar sua cidade e os candidatos indicados pela Direção Estadual através das 
seletivas regionais, e exige a apresentação dos documentos listados abaixo:  

 
- Fotocópia ou foto do RG e/ou documento de identificação;  
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
- Foto da ficha de inscrição preenchida e assinada 
 

d) O mister que não enviar a documentação necessária na data estipulada neste 
regulamento estará automaticamente desclassificado sendo substituído pelo mister 
com colocação abaixo, segundo colocado, terceiro, etc. Caso isso ocorra com um 
candidato sem coordenação municipal, outro candidato será indicado pela Direção 
Estadual.  
 
 

6.2. Concurso Estadual  
 

a) A etapa estadual irá eleger o representante ou vencedor estadual e consistirá em 
um evento de âmbito estadual onde serão apresentados como concorrentes oficiais 
a uma comissão julgadora a fim de definir o Mister Universo Rio de Janeiro 2020.  

 
 

PRELIMINAR 

Nessa fase serão escolhidos os 15 finalistas dentre todos os candidatos 

do concurso estadual. Essa escolha será feita através de voto popular, 

ou seja, os 15 candidatos que fizerem a melhor campanha nas redes 
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sociais e que obtiverem o maior número votos do público entrarão no 

TOP 15. 

Será escolhido pela Direção Estadual do concurso uma foto de rosto e 

uma foto de sunga de cada candidato e será feita uma arte que será a 

foto oficial da votação. 

Essa votação começará às 00:00 do dia 1° de outubro de 2020 e se 

encerrará às 00:00 do dia 11 de outubro de 2020. 

 
PRE-SEMIFINAL: TOP 15 
 

No dia 11 de outubro de 2020 será anunciado os 15 pré-semifinalistas. 
 
Nesse mesmo dia será mostrado um clipe individual de cada candidato 
com traje de banho e uma breve apresentação para que sejam avaliados 
pelos jurados para passar para a próxima fase do concurso. 
 
Do dia 11 de outubro de 2020, no momento da apresentação dos vídeos, 
até às 00:00 do dia 18 de outubro de 2020, cada jurado irá escolher 3 
candidatos para a semifinal. Os 10 candidatos mais votados irão para o 
TOP 10. 

 
SEMIFINALISTAS: TOP 10 
 

No dia 18 de outubro de 2020 serão anunciados os 10 semifinalistas. 
 
Nesse mesmo dia será mostrado um clipe individual de cada candidato 
com traje de gala e uma entrevista para que sejam avaliados pelos 
jurados para passar para a próxima fase do concurso. 
 
Do dia 18 de outubro de 2020, no momento da apresentação dos vídeos, 
até às 00:00 do dia 25 de outubro de 2020, cada jurado irá escolher 2 
candidatos para a final. Os 5 candidatos mais votados irão para o TOP 5. 

 
FINALISTAS: TOP 5 
 

No dia 25 de outubro de 2020 teremos a presença dos 10 semifinalistas 
on-line a ao vivo e será anunciado os 5 finalistas. 

 
Nesta fase os 5 finalistas participarão de uma entrevista ao vivo 
respondendo perguntas dos jurados. Após a entrevista com os 5 
finalistas os jurados indicam para a coordenação do concurso os seus 2 
candidatos prediletos. 

    
Após a apuração serão indicados os nomes das cidades e a suas 
colocações: 
 
5° lugar – nome da cidade 
4° lugar – nome da cidade 
3° lugar – nome da cidade 
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2° lugar – nome da cidade 
1° lugar – MISTER UNIVERSO RIO DE JANEIRO 2020 
Recebe todos os prêmios e inscrição automática para o concurso Mister 
Brasil Universo 2021 – MBU. 

 
IMPORTANTE: O desempate em todas as fases será dos jurados e caso o empate ainda persista 
o voto decisivo será da Diretoria Nacional. 
 
MISTER UNIVERSO POPULARIDADE RIO DE JANEIRO 2020: será coroado o candidato que obtiver 
mais votos do público na fase preliminar. 
 
MISTER UNIVERSO SIMPATIA RIO DE JANEIRO 2020: será coroado o candidato que obtiver mais 
votos entre os candidatos do concurso. 
 

Caso o vencedor não deseje ir ao concurso nacional MISTER BRASIL UNIVERSO 2021, o mesmo 

deverá devolver a faixa recebida deixando a Direção Estadual livre para indicar outro 

representante de sua escolha sendo ele finalista ou não no concurso estadual. 

Caso haja empate na fase final do concurso, os jurados votarão novamente. Caso o empate 
persista, cada candidato deverá fazer um discurso com tempo determinado de 60 segundos 
explicando “PORQUE ELE DEVE SER O MISTER UNIVERSO RIO DE JANEIRO?”. Os jurados 
deliberarão novamente. Caso o empate persista a decisão final será da Diretoria Estadual. O 
resultado final é absoluto e sem direito à contestação. 
 
NOTA: AS PLANILHAS DE VOTAÇÃO DE JURADOS EM TODAS AS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
SÃO DOCUMENTOS PARTICULARES DO CONCURSO E AS MESMAS NÃO SERÃO DIVULGADAS AOS 
CANDIDATOS, COORDENADORES E TERCEIROS. NÃO EXPOMOS NOSSOS JURADOS. SE VOCÊ 
DISCORDA DESTA CLÁUSULA POR FAVOR, RECONSIDERE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO. 
 
O Mister Universo Rio de Janeiro 2020 eleito automaticamente deverá assinar contrato de 
exclusividade com a Diretoria Estadual. Sendo assim ele ficará isento de qualquer obrigação 
contratual, profissional e pessoal com a coordenação municipal.  
 
 
7. PREMIAÇÃO 
 

8.1. Prêmios do concurso Mister Universo Rio de Janeiro 2020 
 

a) O vencedor da final estadual receberá a premiação declarada abaixo: 
 

• Inscrição paga para a participação no concurso nacional Mister Brasil Universo 
2021 - MBU;  

• Despesas pagas para coroar seu sucessor no ano seguinte;  

• Título e faixa de Mister Universo Rio de Janeiro 2020; 

• Outros prêmios que serão divulgados futuramente de acordo com os 
patrocínios e parcerias fechados com a Direção Estadual do concurso;  
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

8.1. Todas as etapas, municipal, estadual e nacional, do concurso Mister Universo serão 
filmadas e fotografadas, e poderão ser exibidas em televisão aberta, televisão paga, 
canal internacional e internet, além de todas as outras mídias previstas no Termo de 
Autorização de Uso de Imagem e Som de Voz, firmado por cada um dos candidatos 
individualmente na Ficha de Inscrição. 

 
8.2. As decisões da Comissão Julgadora do Concurso são soberanas e irrevogáveis, não 
cabendo nenhum tipo de recurso. Sendo assim, a divulgação e a publicação de 
comentários em forma escrita, falada e digitada em qualquer veículo público, incluindo 
pessoas (terceiros), canais e veículos de mídia e/ou pelas redes sociais denegrindo 
pessoalmente membros da Diretoria Estadual, seus colaboradores, o candidato 
vencedor e o resultado final do concurso poderão ser enquadrados como Crimes Contra 
a Honra e seus autores punidos de acordo com os Artigos 138 a 145 do Capítulo V da LEI 
12.033 DE 2009 do Código Penal Brasileiro. 
 
8.3. Os prêmios serão individuais, não podendo ser pagos de imediato em dinheiro ou 
trocados por outros. 

 
8.4. As fotos enviadas e a taxa de inscrição (caso haja desistência por parte do candidato) 
não serão devolvidas.  
 
8.5. São automaticamente excluídos os participantes que tentarem burlar ou fraudar as 
regras estabelecidas neste regulamento. 
 
8.6. Com o encaminhamento da ficha de inscrição e das mídias (via e-mail), os 
participantes concordam compulsoriamente com todas as regras do concurso Mister 
Universo Rio de Janeiro 2020, estabelecidas neste regulamento, bem como autorizam a 
utilização de seu nome, imagem, som de voz e frase para divulgação institucional e/ou 
comercial, sem qualquer ônus adicional para os realizadores do Concurso. 
 
8.7. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela comissão de 
representantes dos realizadores, que também poderá realizar alterações neste 
regulamento tantas vezes quantas necessárias, garantida a sua divulgação no site e nas 
redes sociais oficiais do concurso. 
 
8.8. A Direção Estadual tem como responsabilidade efetuar a entrega da premiação ao 
mister vencedor do concurso estadual, em até 12 meses (um ano) pós a entrega do 
título. 
 
8.9. O título de Mister Universo Rio de Janeiro 2020 terá validade de 12 meses (um ano) 
ou até a data da próxima edição do concurso estadual. 
 
8.10. O não comparecimento do vencedor na próxima final estadual do subsequente 
ano acarretará a perda do título, implica a devolução da faixa e isenta a organização 
promotora de efetuar o pagamento das demais premiações, não cabendo nenhum tipo 
de recurso por parte do candidato. 
 
8.11. Fica proibida a divulgação por escrito, em gravação de áudio e vídeo e postagem 
de qualquer material sobre o concurso não autorizado pela Diretoria Estadual do 
concurso Mister Universo Rio de Janeiro em toda e qualquer mídia incluindo todas as 
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redes sociais, tais como, Instagram, Facebook, Myspace, Whatsapp, Orkut, MSN, em 
blogs e websites da internet, em jornais e revistas (imprensa escrita) e rádio e televisão. 
Por material entende-se: fotos tiradas por câmeras fotográficas e celulares ou tablets 
durante a realização e na noite da final do concurso e postagens em qualquer veículo de 
comunicação oral, digital e impresso sem prévia autorização da Diretoria Estadual do 
concurso Mister Universo Rio de Janeiro. 
 
8.12. Fica proibida a veiculação, postagem ou publicação (nos veículos acima 
mencionados) de comentários e opiniões pessoais (verbal ou escrita) sobre a 
participação pessoal e de outros candidatos no concurso Mister Universo Rio de Janeiro 
incluindo quaisquer contestações sobre o resultado final do concurso, comentários 
denegrindo o vencedor, a imagem e a idoneidade do concurso Mister Next Universo Rio 
de Janeiro e os membros de sua diretoria, seus parceiros, patrocinadores, colaboradores 
e associados ficando o (a) autor (a) vulnerável à ação judicial conforme Art. 138 do 
Código Penal - Decreto Lei 2848/40. 
 
8.13. Este regulamento estará disponível no site oficial do concurso assim como as 

informações gerais sobre o andamento do concurso. 

 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2020 


