FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES

DIREITO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
4º PERÍODO - NOTURNO

2021/02

FAR – FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - NPJ
SETOR DE PRÁTICA SIMULADA - SPS

Alba de Almeida Rodrigues
Diretora da Faculdade
Júlio César Ivo de Resende
Diretor Financeiro
GecildaFaccoCargnim
Coordenadora do Curso de Direito
Simone Dias Moreira
Coordenadora do NPJ e SPS
Murilo Martins Peres Barbosa
Professor/orientador

2º SEMESTRE/2021

FAR – FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES
CURSO DE DIREITO
PRÁTICA JURÍDICA – SIMULADA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 1º SEMESTRE DE 2021
APRESENTAÇÃO

ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SOBRE A DISCIPLINA
1- O Estágio Supervisionado faz parte do Curso de Direito e se destina exclusivamente aos alunos
que estejam enquadrados e matriculados no 4º período do Curso de Direito. O objetivo da
disciplina é promover o pleno desenvolvimento do acadêmico, seu preparo para o exercício
profissional, bem como sua qualificação para as diversas áreas de sua formação.
2- O aluno deverá cursar oito (08) períodos de estágio supervisionado (I a VIII), distribuídos do 3º
ao 10º período do Curso de Direito, num total de 420 horas, que foram equacionadas por todo
o curso, distribuídas em 30 e 60 horas por semestre/ período, sendo, 3º e 4º períodos de 30 horas
semestral, do 5º ao 10º períodos de 60 horas semestrais. A partir do 7º período o aluno deixará
de trabalhar com os casos simulados e realizará a prática real (atendimento a clientes e
elaboração de peça real).
3- Para o cumprimento da carga horária, as 30 horas de estágio junto ao SPS (Setor de Prática
Simulada) serão obrigatoriamente cumpridas através de atividades vinculadas/ obrigatórias, isto
é, a elaboração de 04 (quatro) atividades envolvendo o conteúdo estudado nos períodos
anteriores (questões em anexo), bem como atividades extras/ facultativas, sendo visita a órgão
público de Rio Verde e orientação junto ao SPS em todas as atividades vinculadas/obrigatórias.
4- A observância dos prazos constantes de cada atividade faz parte do cumprimento das obrigações
curriculares, inclusive na valoração de notas, portanto, não serão aceitas justificativas para a
entrega extemporânea das obrigações. Como anteriormente descrito, tal circunstância
acarretará a não avaliação da atividade.

5- A avaliação da disciplina Estágio Supervisionado será feita através da atribuição de pontos. A
nota do primeiro bimestre será a soma da primeira e segunda atividades, sendo que cada
atividade valerá 5,0 pontos, que totalizará 10,0 pontos. E a nota do segundo bimestre será a
soma da terceira e quarta atividades que também somarão 10,0 pontos. Será considerado
aprovado na disciplina o aluno que obtiver no mínimo média igual ou superior a 6,0 pontos. O
aluno que não alcançar a média mínima, qual seja, 6,0 ficará de prova final.
6- Todos os comprovantes de atividades desempenhadas pelos alunos matriculados na disciplina
de estágio supervisionado deverão ser protocolados na secretaria do SPS – Setor de Prática
Simulada, no horário de expediente, em duas (02) vias, uma das quais será o comprovante de
entrega.
7- As peças produzidas deverão ser digitadas (somente frente). Nas referidas peças,
obrigatoriamente, deverão constar: nome completo do aluno, período, sala e número do estágio
cursado, o que possibilitará a imediata identificação do autor do trabalho prático. O não
cumprimento das normas estabelecidas acarretará o não recebimento do referido trabalho.
8- Os trabalhos que forem identificados como cópias de doutrinas, internet e colegas (plágio)
não poderão ser refeitos, sendo que não computarão nenhuma hora/atividade e os alunos
estarão sujeitos a sanções disciplinares.
9- Para a realização das atividades de Estágio Supervisionado, todos os alunos terão à sua
disposição computadores para elaboração de peças, no CPD, além do professor para orientação
e supervisão das atividades na Secretaria do Setor, no dia designado para atendimento.
10- Os trabalhos elaborados pelos alunos terão acompanhamento supervisionado e orientado pelo
Professor/orientador do Setor de Prática Simulada.
11- A entrega dos trabalhos deverá ser feita até a data fixada para cada obrigação e protocolada na
Secretaria do SPS, conforme item 4 deste.

12- Todas as orientações a respeito das atividades de Estágio Supervisionado poderão ser obtidas
junto à Coordenação do Setor ou aos Professores, nos horários de atendimento.
13- O horário de atendimento aos alunos deverá obedecer o turno em que está devidamente
matriculado:
TURMA DO MATUTINO: TERÇA-FEIRA – 7h20 às 09:10h
TURMA DO NOTURNO: SEGUNDA-FEIRA – 20:40h às 22:30h

14- O Estágio Supervisionado é uma disciplina curricular de conteúdo prático, portanto, as
avaliações e atividades estão sujeitas aos regulamentos e normas estabelecidas pela Faculdade.
15- Todos os trabalhos deverão ser entregues com capa.
16 – ATENÇÃO – O trabalho deverá estar devidamente formatado nos padrões da faculdade.

17 - Todos os trabalhos deverão ser entregues com capa, conforme item 07, nas datas
aprazadas conforme abaixo relacionadas:

MATUTINO:
1ª ATIVIDADE(PARECER)– 14/09/2021
2ª ATIVIDADE(PARECER) – 19/10/2021
3ª ATIVIDADE (PARECER)– 09/11/2021
4ª ATIVIDADE (PETIÇÃO INICIAL )– 30/11/2021
NOTURNO:
1ª ATIVIDADE(PARECER)– 13/09/2021
2ª ATIVIDADE(PARECER) – 18/10/2021
3ª ATIVIDADE (PARECER)– 08/11/2021
4ª ATIVIDADE (PETIÇÃO INICIAL )– 29/11/2021

OBSERVAÇÃO:
A imagem da IES (Instituição de Ensino Superior), do aluno e do futuro jurista
depende de seu interesse, pontualidade, atenção e educação no cumprimento das atividades que lhe
são confiadas.

Para tanto, deverá o acadêmico observar os princípios éticos e tratar as autoridades,
funcionários e todos aqueles que estarão envolvidos no grande projeto do saber prático jurídico com
respeito, seriedade e urbanidade.
Coordenação do Setor de Prática Simulada

ELABORAÇÃO DAS PEÇAS JURÍDICAS (SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR DO
SPS), OBSERVANDO A RESPECTIVA FORMA TÉCNICA, SOBRE OS PROBLEMAS
ABAIXO RELACIONADOS, QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NA SECRETARIA DO
SPS, MEDIANTE PROTOCOLO, DE ACORDO COM OS SEGUINTES PRAZOS PARA
ENTREGA:

ATIVIDADES VINCULADAS/OBRIGATÓRIAS
1ª ATIVIDADE
01 . PARECER
Joaquim, com intenção de matar, atira em Pedro com uma arma de fogo. Pedro cai e fica
desacordado, razão pela qual Joaquim acredita que logrou êxito em ceifar a vida daquele. Todavia,
pouco tempo depois, Pedro é encontrado, com estado de saúde estável, por pessoas que passavam
no local e que acionam o socorro. Desta feita, a vítima é conduzida ao hospital por uma ambulância.
Entretanto, no caminho, o carro de socorro que o transportava se envolve em um acidente, o qual
ocasiona a morte de Pedro imediatamente.
Com base nestas informações, elabore um parecer a respeito da conduta penal de Joaquim.

2ª ATIVIDADE

02 . PARECER
Ao final de um passeio que fazia no shopping, Ricardo se dirige ao estacionamento do local e sai
dirigindo um veículo de mesma marca e modelo que o seu. Logo depois, Márcia que se encontrava
no mesmo local, decide ir embora, mas não encontra o seu veículo no estacionamento. De tal feita,
se dirige a uma Delegacia de Polícia e registra o fato, narrando ter sido vítima de furto. Policiais
iniciam buscas e, com base em câmeras de monitoramento, encontram o veículo cerca de uma hora
depois, estacionado na casa de Ricardo, o qual é preso em flagrante pela prática do delito de furto.
Durante o interrogatório na Delegacia de Polícia, Ricardo relata que havia se confundido e que pegou
o carro por achar que era o seu, já que havia estacionado seu veículo de mesmo modelo no shopping.
Isto posto, elabore um parecer acerca da conduta penal de Ricardo, esclarecendo se ele será
responsabilizado penalmente.
3ª ATIVIDADE

03. PARECER
Vitor e Andressa, ambos com 17 anos, se casam. Logo após o casamento a família de Andressa
pretende atribuir responsabilidades negociais a ela que exigem plena capacidade civil. A esse respeito,

elabore um parecer dispondo se Andressa possui capacidade civil para realizar os referidos atos.
justificando a resposta.

OBS: Os pareceres deverão ser elaborados individualmente com vocabulário próprio de cada aluno,
em nível de curso superior, possuindo no mínimo 01 (uma) lauda completa digitadas, letra Times
New Roman, fonte 12, espaçamento entrelinhas 1,5, citações bibliográficas no corpo do texto
(citação direta, indireta e /ou citação de citação), e referências bibliográficas, devendo o aluno
demonstrar capacidade de síntese, interpretação, argumentação e definição coesa sobre o assunto.
OBS: A indicação ou transcrição de dispositivo legal sem a devida explicação da relação com o
caso analisado será desconsiderada para fins de pontuação.

4ª ATIVIDADE

04. PETIÇÃO INICIAL
Dois amigos, Márcio e Felipe, conversavam durante um encontro, ocasião em que este último
elogia o relógio de Márcio, dizendo que sempre quis ter um relógio de ouro como aquele. Márcio,
mesmo sabendo que o relógio não era de ouro, agradece o elogio e oferece o bem ao amigo,
dizendo-lhe que estava precisando de dinheiro e o venderia pelo valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais). Felipe aceita a oferta e adquire o relógio, repassando de imediato metade do valor para a
conta bancária de Márcio e convencionando que pagaria o restante em 30 (trinta) dias. Todavia,
15 (quinze) dias depois Felipe descobre que o relógio não era de ouro, mas somente banhado e
que tinha valor de mercado inferior. De tal modo, procura Márcio de imediato, a fim de desfazer
o negócio, o qual não responde os contatos de Felipe. Após algumas tentativas frustradas de
resolução, Felipe o procura como advogado para que defenda seus interesses judicialmente.
Na condição de advogado (a) de Felipe, elabore a petição inicial requerendo tudo que é de direito
a ele, de forma mais benéfica aos seus direitos.
Dados do exercício:
Felipe Escoliose, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 40, N. 12, Bairro Centro, na
cidade e comarca de Rio Verde – GO.
Caio da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 50, N. 15, Bairro Centro, na
cidade e comarca de Rio Verde – GO..

Lembre-se: a petição deve estar instruída de todos os documentos necessários para sua

propositura. No presente caso, não se esqueça de elaborar a procuração que deverá estar

anexa a petição inicial.
DAS ATIVIDADES DIVERSAS
ATIVIDADES DIVERSAS (NÃO SUBSTITUIRÃO ATIVIDADES, SERÃO APENAS DE
COMPLEMENTAÇÃO CASO NÃO ALCANÇEM PONTOS/NOTA NAS ATIVIDADES
VINCULADAS).
Distribuição dos pontos:
Atividades Diversas .................................................................................. 2,0
A) Produzir um texto sobre o Ministério Público abordando suas atribuiçoes legais e sua
relevância social.

B) Presença do aluno no Setor para orientação no dia e hora marcada em TODAS as
atividades vinculada/obrigatória receberá 1,0 ponto que será somado na nota do segundo
bimestre.
OBSERVAÇÃO: a atribuição dos pontos deverá seguir o seguinte critério:
1º) - pontualidade da entrega dos referidos trabalhos;
2º) - apresentação dos mesmos;
3º) - dinâmica/desenvoltura do aluno;
4º) - conteúdo das obrigações.

ANEXOS– MODELOS
FAR – FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES

CURSO DE DIREITO
PRÁTICA JURÍDICA – SIMULADA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 1º BEMESTRE DE 2019

ATESTADO

Atesto

que

o

(a)

acadêmico

(a)

....................................................................................................................., período......., do curso
de Direito, da FAR – Faculdade Almeida Rodrigues, esteve presente no seguinte local: Fórum da
Comarca de Rio Verde -GO, cumprindo atividade de Estágio Supervisionado.

Rio Verde, .........de .......................... de 2019.

............................................................
Assinatura e Carimbo

Obs.: assinatura e carimbo da autoridade ou funcionário designado para o acompanhamento da
visita/atividade de Estágio Supervisionado.

OBSERVAÇÃO: o relatório deverá abranger a finalidade/objetivo do órgão ou local visitado, sua
estrutura e função/atribuição.

Relatório do (a) aluno (a):

Assinatura do (a) aluno (a):..............................................................................

Estrutura de Parecer

Parecer n° ...

Interessado ... (quem pediu)
Assunto: Solicitação de parecer sobre ...... (trazer o questionamento realizado conforme a situação
dos fatos).
1) Relatório
Trata-se de consulta formulada por ... (nome da pessoa que pediu o parecer) que solicita
parecer sobre a possibilidade de ...... (parafrasear o problema contado sem inventar nada).
É o relatório.
2) Fundamentação
Disposições legais e/ou doutrinárias a respeito da temática analisada.
3) Conclusão
Ante o exposto, o parecer é no sentido de ... (resposta sucinta referindo-se unicamente ao fato
questionado).

Local e data
Nome (por extenso) da pessoa que elaborou o parecer jurídico.

