
  

 

 

 

 
 

GABARITO DA PROVA PRÁTICA PROFISSIONAL PARA ADVOGADO  
QUESITOS AVALIADOS PARA COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO 

 
a) fundamentação jurídica e consistência– valerá até 12 (doze) pontos: 

Quesito Avaliado 
 

Pontuação 

Identificação do pressuposto de que as medidas adotadas têm 
conseqüências jurídicas nas esferas administrativa, civil e penal. 

3 

Descrição e apresentação de fundamentação legal das conseqüências 
na esfera administrativa: deverá ser feito o decreto de demissão; a 
Administração poderá rever os atos, os lançamentos e cobrar a 
diferença do contribuinte (STF, Súmula nº 473); Germano não poderá 
contratar e receber benefícios da Administração Pública. 

3 

Descrição e apresentação de fundamentação legal das conseqüências 
na esfera civil: deverá ser proposta ação civil contra Germano de 
reparação ao erário. 

3 

Descrição e apresentação de fundamentação legal das conseqüências 
na esfera penal: houve conduta criminosa, portanto deve-se 
encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público, solicitando a 
propositura de ação penal publica incondicionada. 

3 

 
b) capacidade de interpretação e exposição dos fatos e fundamentos – valerá até 10 (dez) 
pontos: 

Quesito Avaliado 
 

Pontuação 

Identificação da pessoa que solicitou o parecer: Prefeito Municipal  2 

Identificação da solicitação da elaboração de parecer jurídico sobre 
(tema a ser desenvolvido, com vistas à orientação da Administração 
Pública)  

3 

Descrição resumida dos fatos conforme apresentado no enunciado da 
questão 

5 

 
c) raciocínio jurídico – valerá até 08 (oito) pontos: 

Quesito Avaliado (Premissa maior, premissa menor e conclusão) 
 

Pontuação 

Nos itens estruturais da peça “fundamentação” e/ou “conclusão, 
apresentação do fato relacionado ao Direito Administrativo descrito na 
questão + medida a ser adotada + apresentação de dispositivo legal. 

2 

Nos itens estruturais da peça “fundamentação” e/ou “conclusão, 
apresentação do fato relacionado ao Direito Civil descrito na questão + 
medida a ser adotada + apresentação de dispositivo legal. 

2 

Nos itens estruturais da peça “fundamentação” e/ou “conclusão, 
apresentação do fato relacionado ao Direito Penal descrito na questão 
+ medida a ser adotada + apresentação de dispositivo legal. 

2 

Conclusão: indicar que o parecer não tem caráter mandamental, e sim 
caráter de orientação à Administração Pública. Portanto, o parecer não 
será vinculado. 

2 



  

 

 

 

 
d) técnica profissional demonstrada – valerá até 05 (cinco) pontos: 

Quesito Avaliado 
 

Pontuação 

Constar no início da peça a expressão “Parecer nº ...” 1 

Interessado: identificar quem requereu o parecer 1 

Assunto: solicitação de parecer sobre a possibilidade de ... 1 

Constar a estrutura: 1) Relatório 2) Fundamentação 3) Conclusão 1 

Constar ao final as expressões: Local/ Data e Advogado/OAB 1 

 
d) utilização correta da gramática - valerá até 05 (cinco) pontos: 

Quesito Avaliado 
 

Pontuação 

Correta utilização da gramática 5 

 
 


