CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
RELATÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA I
Nome do aluno:__________________________________________________________
Código do aluno:

________________________________________________________

Número dos autos:

Visto:

1.

____________

2.

____________

3.

____________

4.

____________

5.

____________

6.

____________

7.

____________

8.

____________

9.

____________

10.

____________

11.

____________

12.

____________

13.

____________

14.

____________

15.

____________

TOTAL DE RELATÓRIOS: ________________________________
CARIMBO DO PROFESSOR: ______________________________

CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS
/

/

DATA LIMITE PARA VISTO DO PROFESSOR
/

/

INSTRUÇÕES:
1 - Os relatórios devem ser entregues, impreterivelmente, na data designada pelo professor e
na seguinte ordem:
1.a) esta folha de instruções;
1.b) a lista dos julgamentos e audiências assistidas, número total de relatórios, data e
assinatura do aluno (não terão validade os relatórios contendo rasura e uso de corretivo
exceto se autorizado pelo professor).
1.c) o aluno deverá comparecer às audiências e julgamentos e fazer uma síntese das
principais ocorrências.
1.d) o total de relatórios são 15 (quinze) e será computada 1 (uma) falta a cada relatório
não entregue.
1.e) a não-observância destas instruções invalidará os relatórios.
1.f) os relatórios podem ser assinados por qualquer servidor público e não necessariamente
pelo magistrado.
2 - O aluno deverá participar das audiências e julgamentos seguintes e fazer o respectivo
relatório:
2.a) Audiências e sessões de julgamentos a serem assistidas presencialmente na justiça
comum:
02 audiências de conciliação na justiça estadual ou na justiça federal (em varas diferentes);
02 audiências de instrução e julgamento na justiça estadual (em varas diferentes);
01 audiência de instrução e julgamento na justiça federal;
01 audiência de conciliação no juizado especial cível;
01 audiência de instrução e julgamento no juizado especial cível;
02 sessões de julgamento de câmara cível;
01 sessão de julgamento de seção cível;
01 sessão de julgamento do órgão especial; e
01 sessão da turma recursal do juizado especial cível.
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2.b) Sessões a serem assistidas na TV JUSTIÇA:
02 sessões de plenária do STF;
01 sessão de plenária do TSE.

CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
TERMO DE COMPARECIMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ATESTO

para

os

devidos

fins

que

o(a)

aluno(a)

_______________________________________________ compareceu ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais e assistiu aos julgamentos dos feitos: ( ) Órgão Especial (

) Câmara Cível

( ) Seção Cível.
Autos nº_______________________________________________________________________________
Recorrente:____________________________________________________________________________
Recorrido:_____________________________________________________________________________
a) sustentação oral ( ) sim ( ) não
b) julgamento ( ) ação ( ) recurso
c) preliminar ( ) arguida pela parte ( ) instalada de ofício ( ) não houve
d) julgamento de preliminar ( ) acolhida por unanimidade ( ) rejeitada ( ) não
houve
e) julgamento de prejudicial de mérito (
f) resultado do julgamento (
(

) adiado

(

) acolhida (

) provimento

) retirado de pauta (

(

) rejeitada ( ) não houve

) não provimento

) procedente (

(

) parcial provimento

) improcedente (

) parcialmente

procedente
OBSERVAÇAO: (neste campo o aluno deverá resumir o caso e incluir os aspectos que
mereçam destaque quando da participação dos julgamentos)

Assinatura da Autoridade

Assinatura do Aluno

Assinatura do Professor

CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
TERMO DE COMPARECIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
JUSTIÇA ESTADUAL OU JUSTIÇA FEDERAL
ATESTO

para

os

devidos

fins

que

_______________________________________________ compareceu ao (

o(a)

aluno(a)

) Fórum da Justiça

Estadual ou ( ) Justiça Federal e assistiu à audiência abaixo especificada:
Autos nº______________________________________________________ Vara:__________________
Autor:__________________________________________________________________________________
Reu:____________________________________________________________________________________
Audiência de Conciliação (resumir o caso e relatar os aspectos relevantes):

Assinatura da Autoridade

Assinatura do Aluno

Assinatura do Professor

CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
TERMO DE COMPARECIMENTO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO – JUSTIÇA ESTADUAL OU JUSTIÇA FEDERAL
ATESTO

para

os

devidos

fins

que

_______________________________________________ compareceu ao (

o(a)

aluno(a)

) Fórum da Justiça

Estadual ou ( ) Justiça Federal e assistiu à audiência abaixo especificada:
Autos nº______________________________________________________ Vara:__________________
Autor:__________________________________________________________________________________
Reu:____________________________________________________________________________________
Audiência de Instrução e Julgamento (resumir o caso e relatar os aspectos relevantes):

Assinatura da Autoridade

Assinatura do Aluno

Assinatura do Professor

CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
TERMO DE COMPARECIMENTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ESTADUAL OU FEDERAL – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

ATESTO

para

os

devidos

fins

que

o(a)

aluno(a)

______________________________________________ compareceu ao Juizado Especial Cível (

)

Estadual ou ( ) Federal e assistiu à audiência abaixo especificada:
Autos nº______________________________________________________ Vara:__________________
Autor:__________________________________________________________________________________
Reu:____________________________________________________________________________________
Audiência de Instrução e Julgamento (resumir o caso e relatar os aspectos relevantes):

Assinatura da Autoridade

Assinatura do Aluno

Assinatura do Professor

CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
TERMO DE COMPARECIMENTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ESTADUAL OU FEDERAL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

ATESTO

para

os

devidos

fins

que

o(a)

aluno(a)

______________________________________________ compareceu ao Juizado Especial Cível (

)

Estadual ou ( ) Federal e assistiu à audiência abaixo especificada:
Autos nº______________________________________________________ Vara:__________________
Autor:__________________________________________________________________________________
Reu:____________________________________________________________________________________
Audiência de Conciliação (resumir o caso e relatar os aspectos relevantes):

Assinatura da Autoridade

Assinatura do Aluno

Assinatura do Professor

CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
TERMO DE COMPARECIMENTO À TURMA RECURSAL

ATESTO

para

os

devidos

fins

que

o(a)

aluno(a)

______________________________________________ compareceu à Turma recursal do Juizado
Especial Cível ( ) Estadual ou ( ) Federal e assistiu ao julgamento abaixo especificado:
Autos nº_______________________________________________________________________________
Autor:__________________________________________________________________________________
Reu:____________________________________________________________________________________
Audiência de Conciliação (resumir o caso e relatar os aspectos relevantes):

Assinatura da Autoridade

Assinatura do Aluno

Assinatura do Professor

CENTRO DE PRÁTICA JURÍDICA
RELATÓRIO – SESSÕES STF E TSE – TV JUSTIÇA
Autos nº______________________________________________ Órgão: ( ) STF ( ) TSE
Autor:__________________________________________________________________________________
Reu:____________________________________________________________________________________
Data do Julgamento: _____________ Resultado: _______________________________________
O aluno deverá anexar relatório de, no mínimo 02 (duas) páginas, contendo resumo
do caso e de eventuais sustentações orais, posicionamento de cada ministro que
votou e a conclusão do julgamento.

