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ITENS AVALIADOS Pontos 

Conteúdo 

Termo de interposição do recurso com a declaração de que em três dias 
informará o juízo de origem 

2,0 

Endereçamento ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da 
Bahia 

0,5 

Identificação correta da peça – agravo de instrumento 1,0 

Indicação correta das partes e qualificações 1,0 

Nome e endereço completo dos advogados (art. 524, III, CPC) 1,0 

Estrutura: exposição dos fatos e do direito; razões de reforma da decisão; 
Descrição dos fatos com coerência, explicitando: 

- AI em ACP destinada à proteção dos direitos das pessoas com deficiência 
mental; 

- Ação precedida de IC, instaurado com base em representação da ADS; 
- Indeferimento, pela PMS, dos passes livres dos deficientes. 

8,0 
(2,0 cada 

item) 

Exposição fundamentada dos argumentos jurídicos, incluindo: 
- Proteção constitucional aos direitos das pessoas com deficiência (art. 23, II; 

24, XIV; 203, IV); 
- Defesa da natureza transindividual do direito pleiteado e a consequente 

legitimidade do MP para defendê-lo em juízo, nos termos da Lei nº 
7.853/89; 

- Conceito de deficiente mental do Decreto Federal nº 5.296/04; 
- Direito dos deficientes mentais à gratuidade no transporte coletivo 

municipal, nos termos da LOM e Lei Municipal nº 7.201/07, que não 
trazem restrição semelhante àquela do Dec. Federal; 

10,0 
(2,5 cada 

item) 

- Exposição fundamentada dos requisitos da antecipação de tutela (perigo da 
demora e fumaça do bom direito) 

5,0 

- Fundamentos do pedido de efeito suspensivo da decisão agravada (perigo 
de lesão grave e de difícil reparação) 

5,0 

Requerimentos: 
- Intimação do agravado para responder ao recurso; 
- Oitiva do MP de 2º grau; 
- Concessão de efeito suspensivo e final provimento do agravo 

3,0 

- Informar as peças obrigatórias e facultativas juntadas 1,0 

- Indicar data e assinatura 0,5 

Somatório 38,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estrutura 

Sequência lógica 0,2 

Estrutura de parágrafos 0,2 

Períodos e orações 0,2 

Concisão e clareza 0,2 

Adequação da linguagem 0,2 

Ortografia 0,2 

Pontuação 0,2 

Concordância e regência 0,2 

Colocação pronominal 0,2 

Estética 0,2 

Somatório 2,0 

TOTAL 40,0 

 


