CENTRO DE PRÁTICAS JURÍDICAS
RELATÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA IV

Aluno :

_

Código do aluno:

Turno:

Sala:

Professor: _____________________________________________________

Conferência do Professor de Prática IV – Penal
(

) relatórios de julgamentos nas Câmaras Criminais do TJMG;

(
) relatórios de Audiência de Instrução e Julgamento nas Varas
Criminais Especializadas e Comuns;
(

) Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri;

(

) Audiências Preliminares de Conciliação.

TOTAL:

relatórios.

Assinatura do professor:

Assinatura do aluno:

_

CENTRO DE PRÁTICAS JURÍDICAS
RELATÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA IV

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS:

/

/

Instruções:
Os relatórios devem ser entregues, impreterivelmente, na data designada acima e
devidamente dispostos na seguinte ordem:
1. Capa – nome completo do aluno, código, turno e sala;
2. Esta folha de instruções;
3. E os seguintes relatórios:
(a.1) 05 relatórios de Julgamentos nas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, em que haja sustentação oral por advogado ou defensor;
(a.2) 05 relatórios de Audiência de Instrução e Julgamento nas Varas Criminais e
Especializadas e Comuns, assim distribuídas:
 1 AIJ relativo ao rito ordinário;
 1 AIJ relativo ao rito sumário;
 1 AIJ relativo ao rito sumaríssimo;
 1 AIJ relativo ao rito especial de tóxico;
 1 AIJ relativo ao rito especial do Júri (Instrução Preliminar);
(a.3) 01 Sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri ou sessão simulada
realizada na Faculdade;
(a.4) 04 Audiências Preliminares de Conciliação, relativas a crimes de trânsito, uso
de drogas ou quaisquer outras infrações de menor potencial ofensivo.
No total, são indicados a realização de 15 relatórios, aos quais se computam 1 (uma)
falta por relatório não entregue.

Declaro que li os termos propostos:

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
TERMO DE COMPARECIMENTO
ÓRGÃO DA JUSTIÇA:

.

ATESTO, para fins de comprovação de comparecimento, que o
acadêmico
esteve presente à _
em

de

de

20

,

assistiu

a

(ao)

, e realizou o relatório a seguir.
Assinatura e
Carimbo:

.
(gentileza assinar somente após a realização do ato processual)

RELATÓRIO
Feito nº:
Partes: Ministério Público x
Síntese da controvérsia jurídica
(Exposição circunstanciada da hipótese que justifica o ato a realizar-se, de seu desenvolvimento e, ao final, de seu resultado)

Síntese da controvérsia jurídica
(Exposição circunstanciada da hipótese que justifica o ato a realizar-se, de seu desenvolvimento e, ao final, de seu resultado)

Observatório Acadêmico
(Identificação cruzada de traços dos sistemas processuais penais)
(Sistema processual penal inquisitório)

(sistema processual penal acusatório)

