
Pontuação 

(mín/máx)
QUESITO 01 Endereçamento correto da peça ao Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba. 0,00 - 1,00

QUESITO 02 Indicação dos autos em referência. 0,00 - 1,00

QUESITO 03 Qualificação correta do polo ativo. 0,00 - 1,00

QUESITO 04 Qualificação correta do polo passivo. 0,00 - 1,00

QUESITO 05 Indicação correta da modalidade de resposta – contestação. 0,00 - 1,00

QUESITO 06
Estrutura da peça (Síntese da Inicial, Preliminares de Ilegitimidade Ativa e incompetência do juízo, Prejudicial de Mérito, Mérito Propriamente

Dito, Requerimentos).
0,00 - 5,00

QUESITO 07
Alegação das preliminares de ilegitimidade ativa pela impertinência subjetiva do Autor - ausência de relação de direito material subjacente

entre Autor e Réu; e incompetência do juízo cível ratione personae .
0,00 - 7,50

QUESITO 08 Alegação da prejudicial de mérito pela prescrição da pretensão restituitória (artigo 206, parágrafo 3º, inciso IV, do Código Civil). 0,00 - 7,50

QUESITO 09

Alegação da constitucionalidade do ato normativo impugnado, tendo em vista a possibilidade de o município legislar sobre assuntos de

interesse local, bem como organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,

incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (artigo 30, incisos I e V, da Constituição Federal).

0,00 - 7,50

QUESITO 10
Impossibilidade de devolução dos valores por ausência de enriquecimento ilícito diante da legalidade do ato - inexistência de conduta ilegal à

vista da configuração de justa causa (artigo 884 do Código Civil).
0,00 - 7,50

QUESITO 00 Requerimentos (critérios 11 a 15): 

QUESITO 11
preliminarmente: extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de condição da ação (ilegitimidade ativa); extinção do feito pela

incompetência do juízo cível ou pedido de deslocamento da competência a um dos juízos da fazenda pública;
0,00 - 2,50

QUESITO 12 extinção do processo com resolução de mérito ante a ocorrência de prescrição da pretensão restituitória; 0,00 - 2,50

QUESITO 13
no mérito propriamente dito, extinção do feito pela improcedência, ante a constitucionalidade do ato normativo municipal e ante a existência

de justa causa para a retenção dos valores. 
0,00 - 5,00

QUESITO 14 condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais. 0,00 - 2,00

QUESITO 15 - protesto pela produção de provas. 0,00 - 1,00

QUESITO 16
Indicar a data* e campo de assinatura.

*Para fins de identificação do termo final do prazo da contestação foram aceitas duas datas: 24.05.2014 e 26.05.2014.
0,00 - 2,50

QUESITO 17
Estrutura textual e organização formal da peça, obediência à norma culta, qualidade da exposição e construção do texto, idealização lógico-

sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos, legibilidade, respeito às margens e à paragrafação.
0,00 - 4,50

60 pontosPONTUAÇÃO TOTAL DA QUESTÃO: 
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AGENTE PROFISSIONAL

ADVOGADO

Peça Processual

Quesito avaliado



PADRÕES DE RESPOSTA - PROVA DISCURSIVA

AGENTE PROFISSIONAL

ADVOGADO

Pontuação 

(mín/máx)

QUESITO 01

a) Trata-se de sociedade em conta de participação, em razão de a atividade econômica constitutiva do objeto social ser exercida unicamente

pelo sócio ostensivo (Ildefonso), em seu nome individual e sob sua própria responsabilidade, participando Florentino apenas nos resultados

correspondentes (artigo 991 do Código Civil). 

0,00 - 5,00

QUESITO 02
b) Não existe pessoa jurídica formalmente constituída, pois o contrato social produz efeitos apenas entre os sócios. Ainda que os atos

constitutivos sejam inscritos em órgão competente, tal fato não confere personalidade jurídica à sociedade (artigo 993, caput , do Código Civil). 
0,00 - 5,00

QUESITO 03

c) Ildefonso (sócio ostensivo) obriga-se perante terceiros porque assume o negócio em nome individual. Florentino (sócio oculto/participante),

portanto, detém responsabilidade interna no concernente às perdas e aos dividendos derivados da atividade (parágrafo único do artigo 991 do

Código Civil), salvo se tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, hipótese em que será responsabilizado solidariamente pelas

obrigações em que intervier (artigo 993, parágrafo único, do Código Civil). 

0,00 - 5,00

QUESITO 04
Análise da estrutura textual e organização formal da resposta, obediência à norma culta, qualidade da exposição e construção do texto,

idealização lógico-sistemática da resposta, legibilidade, respeito às margens e à paragrafação. 
0,00 - 5,00

20 pontos

Pontuação 

(mín/máx)

QUESITO 01

a) A aquisição de direito real de propriedade sobre coisa móvel ocorre a partir da tradição (artigo 1.267, parágrafo único, do Código Civil). Desta

forma, realizado o negócio jurídico, a entrega da posse da coisa ocorreu em momento anterior ao acidente, não se podendo cogitar, assim, a

responsabilidade civil de João (antigo proprietário/alienante), independentemente da ausência de registro da transferência do veículo junto ao

órgão competente.

0,00 - 7,5

QUESITO 02
b) O prazo de prescrição da pretensão de reparação civil é de três anos, contados a partir do evento danoso, já que, violado o direito, nasce

para o titular a pretensão (artigos 189 e 206, parágrafo 3, inciso V, do Código Civil). 
0,00 - 7,5

QUESITO 03
Análise da estrutura textual e organização formal da resposta, obediência à norma culta, qualidade da exposição e construção do texto,

idealização lógico-sistemática da resposta, legibilidade, respeito às margens e à paragrafação. 
0,00 - 5,00

20 pontos

Quesito avaliado

PONTUAÇÃO TOTAL DA QUESTÃO: 

PONTUAÇÃO TOTAL DA QUESTÃO: 

Questão Discursiva n. 01

Quesito avaliado

Questão Discursiva n. 02


