CENTRO DE PRÁTICAS JURÍDICAS

RELATÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA II
Aluno:
Código do aluno:

Professor:

Número dos autos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TOTAL:

relatórios.

_

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
RELATÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA II

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS

/

/

DATA LIMITE PARA VISTO DO PROFESSOR
/

/

Instruções:
1) Os relatórios devem ser entregues, impreterivelmente, na data designada acima e
apresentados na seguinte ordem:
a) Esta folha de instruções;
b) Lista completa das sessões de julgamentos 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).
2) Deverão ser assistidas 15 (quinze) sessões de julgamentos no Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais – Unidade Goiás ou Raja Gabaglia;
3) Os relatórios deverão conter uma síntese do ocorrido nas sessões de julgamento
conforme especificado adiante.
Importante:




Total de 15 (quinze) relatórios;
Será computada 1 (uma) falta por cada relatório não entregue.
A não observância de qualquer determinação acima invalidará os relatórios.

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
TERMO DE COMPARECIMENTO À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE MINAS GERAIS
ATESTO,

para

fins

de

comprovação

de

comparecimento,

que

esteve
presente à sessão de julgamento deste Tribunal em

de

de 20

conforme abaixo especificado:
Autos do processo nº
Recorrente:
Recorrido:
DESENVOLVIMENTO:
a) sustentação oral ( ) sim (

) não

b) julgamento ( ) ação ( ) recurso
c) preliminar - ( ) argüida pela parte ( ) instalada de ofício (

) não houve

d) julgamento de preliminar ( ) acolhida por unanimidade ( ) parcialmente acolhida ( )
rejeitada ( ) não houve
d) julgamento de prejudicial de mérito ( ) acolhida ( ) rejeitada

( ) não houve

e) resultado do julgamento do recurso ( ) provimento ( ) não provimento ( ) parcial
provimento ( ) adiado ( ) retirado de pauta ( ) cassação da sentença de ofício
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES (neste campo o aluno deverá anotar aspectos relevantes
ocorridos no julgamento e que não constam dos campos acima)

Assinatura do professor

Assinatura do aluno

,

