Questão
Questão 1

Questão 2

Elementos de avaliação
A questão apresentava relato fático a embasar a propositura de uma ação.
No relato, foram oferecidos elementos para identificação da relação
jurídico-material que daria embasamento à escolha da demanda, assim
como da causa de pedir e do pedido. Como há possibilidade de, com base
na relação jurídico-material, a situação fática dar embasamento a mais de
uma demanda (reivindicatória/publiciana ou reintegratória de posse nova),
o candidato deveria fazer referência aos elementos da relação jurídicomaterial que poderiam embasá-las e justificar a escolha, o que foi exigido
no item b.2., sendo esse o aspecto central da avaliação. Os elementos de
avaliação, então, foram assim distribuídos: 1.identificação da 1.1 tese de
direito material a ser veiculada como fundamento do pedido, 1.2 seu
correto enquadramento e fundamentação, englobando os elementos
necessários e suficientes à sua caracterização e à identificação da natureza
material da demanda; 2. o desenvolvimento adequado e suficiente do
tema, como fundamentação, inclusive englobando discussões doutrinárias
e jurisprudenciais como parte do fundamento para a escolha da demanda;
3. A presença dos elementos exigidos para a petição inicial da ação; 4. o
adequado uso do meio processual, o que inclui o procedimento correto, e a
correção dos legitimados ativos e passivos; 5. a adequação do pedido
deduzido (material e processualmente), bem como a observância dos
pedidos relativos à prova, segundo a distribuição do ônus probatório; 6. o
adequado uso da língua portuguesa, a clareza e suficiência da redação do
candidato são os elementos avaliados. Desses elementos, os itens 1 e 2
representam 50% da nota total da questão. Os demais itens foram
avaliados em, no máximo, 0,5 (zero vírgula cinco) pontos cada. Totalizamse, assim, o máximo de 4,0 (quatro) pontos, valor da questão.
A avaliação analisou a resposta suficiente e correta ao item a, ao qual se
atribuiu o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos. Estando o item b
subdividido em duas partes, foi atribuído o máximo de 0,5 (zero vírgula
cinco) pontos para a diferenciação entre os princípios da boa-fé objetiva e
da boa-fé subjetiva, bem como o máximo de 0,5 (zero vírgula cinco) pontos
para a adequada fundamentação relativamente à repercussão dos
referidos princípios nos diferentes ramos do Direito, o que inclui a
exemplificação solicitada.

