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ITENS AVALIADOS Pontos 

Conteúdo – 
parte I 

(Diligências 

empreendida

s pelos 

Promotores 

de Justiça do 

Consumidor 

e do Meio 

Ambiente, 

Deliberação 

do Conselho 

Superior do 

Ministério 

Público e 

Espécies de 

Interesses ou 

Direitos) 

Instauração de Inquérito Civil é medida prevista em lei, bem como a notificação e a 
remessa de ofícios para os órgãos públicos competentes. 
 

0,5 

Realização de audiência com alguns adquirentes, podendo também ser realizada 
audiência pública. 
 

0,5 

Notificações e requisições quando tiverem como destinatários exclusivos para a 
prática do ato o Governador do Estado, dentre outros mencionados pelo § 1º  do art. 
73 da Lei Complementar n. 11/96, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de 
Justiça, em face de requerimento do membro do Ministério Público. 
 

5,0 

O Promotor de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo deveria propor Ação de 
Execução do Termo de Ajustamento de Conduta anteriormente firmado. 
 

5,0 

No que concerne à deliberação do Conselho Superior do Ministério Público: o conflito 
de atribuições entre os Promotores de Justiça do Consumidor e do Meio Ambiente e 
Urbanismo deveria ser solucionado pelo Procurador Geral de Justiça e (art.  da Lei 
15, inciso XI, da Lei Complementar n. 11/96). 
 

3,0 

A publicidade afeta os interesses ou direitos difusos, conforme dispõe o art. 81, 
parágrafo único, inciso I, do CDC. 
 

1,0 

A não entrega do imóvel na data avençada, constitui desrespeito aos interesses e 
direitos coletivos (art. 81, p. único, II). 
 

1,0 

Os danos materiais e morais sofridos pelos consumidores enquadram-se nos direitos 
individuais homogêneos (inciso III daquele dispositivo legal). 
 

1,0 

 
Conteúdo – 

parte II 
(O polo 

passivo da 

medida 

judicial 

coletiva) 

Pessoas jurídicas que integrarão o polo passivo da medida judicial coletiva. 0,5 

A situação jurídica da agência de publicidade e dos demais meios de comunicação de 
massa envolvidos quanto ao polo passivo da medida judicial coletiva diante da  
situação problema (posicionamento do STJ).  

0,5 

 Somatório 
18,0 

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 

Somatório total 20,0 

 

 


