
Questão 1

“A relação entre petição inicial e demanda é a mesma que se estabelece entre a forma e o

seu conteúdo. Do mesmo modo que o instrumento de um contrato não é o contrato,  a

petição inicial não é a demanda. A demanda é um ato jurídico que se requer uma forma

especial.  A petição  inicial  é  a  forma  da  demanda,  o  seu instrumento;  a  demanda  é  o

conteúdo da petição inicial” (Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador:

JusPODIVM, 2016, p. 556).

Disserte sobre os requisitos da petição inicial (5 pontos).

Garabito

• Forma (escrita, datada e assinada) – 0,5 ponto

• Capacidade postulatória – 0,5 ponto

• Indicação do juízo a que é dirigida a demanda – 0,5 ponto

• Qualificação das partes – 0,5 ponto

• Causa de pedir (fato e fundamento jurídico do pedido) – 0,5 ponto

• Pedido – 0,5 ponto

• Valor da causa – 0,5 ponto

• Indicação dos meios de prova com que se pretende demonstrar a verdade dos fatos

alegados – 0,5 ponto

• Documentos indispensáveis à propositura da demanda – 0,5 ponto

• Opção da realização ou não da audiência de conciliação ou medição – 0,5 ponto

Questão 2

“A ilicitude, também denominada de antijuridicidade, é o segundo substrato do conceito

analítico de crime. Deve ser entendida como conduta típica e não justificada, espelhando a

relação de  contrariedade entre  o  fato  típico e  o  ordenamento jurídico como um todo”

(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral. Salvador: JusPODIVM,

2017, p. 273).

Disserte sobre as excludentes de antijuridicidade/ilicitude. Conceito. Requisitos. Efeitos. (5

pontos).
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Gabarito

• Estado de necessidade: conceito, requisitos (perigo atual, situação de perigo nã ter

sido  causada  voluntariamente  pelo  agente,  salvar  direito  próprio  ou  alheio,

inexistência  do  dever  legal  de  enfrentar  o  perigo,  inevitabilidade  do

comportamento lesivo, inexigibilidade de sacrifício, conhecimento da situação de

fato justificante) – 1,5 ponto

• Legítima  defesa:  conceito,  requisitos  (agressão  injusta,  atual  ou  iminente,  uso

moderado  dos  meios  necessários,  proteção  do  direito  próprio  ou  de  outrem,

conhecimento da situação de fato justificante) – 1,5 ponto

• Estrito cumprimento do dever legal: conceito, requisitos (decorre de lei em sentido

lato, ou seja, de qualquer diploma normativo emitido pela autoridade competente

para deliberar a respeito) – 1 ponto

• Exercício regular de um direito: conceito, requisitos (condutas do cidadão comum

autorizadas pela existência de direito definida em lei e condicionada à regularidade

do exercício desse direito) – 1 ponto
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