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1º SEMESTRE/2023 

FAR – FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES 

 
CURSO DE DIREITO 

PRÁTICA JURÍDICA – SIMULADA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – 1º SEMESTRE DE 2023 



ATENÇÃO! 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SOBRE A DISCIPLINA 

APRESENTAÇÃO 
 
 

 

 

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 período 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 atividade 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 – 11:00h às 12:00h 

TURMA DO NOTURNO: TERÇA-FEIRA – 18:00h às 19:00h 

 
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)– 07/03/2023 

2ª ATIVIDADE(PARECER) – 04/04/2023 

3ª ATIVIDADE (PARECER)– 02/05/2023 

4ª ATIVIDADE (PETIÇÃO INICIAL) – 06/06/2023 

 
 

NOTURNO: 

1ª ATIVIDADE(PARECER)– 07/03/2023 

2ª ATIVIDADE(PARECER) – 04/04/2023 

3ª ATIVIDADE (PARECER)– 02/05/2023 

4ª ATIVIDADE (PETIÇÃO INICIAL) – 06/06/2023 

 
 

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 PRAZOS EXPOSTOS NO 

ITEM 17 

 

 
ATIVIDADES VINCULADAS/OBRIGATÓRIAS 

 

 

 

1ª ATIVIDADE 

01 . PARECER 

 
Felisbino, almejando conseguir facilmente a quantia de R$10.000,00 (Dez mil reais) para comprar 

uma motocicleta, decide ir à “boca de fumo” em busca de uma oportunidade de trabalho 

momentâneo. Ali chegando, Astrogildo - gerente do estabelecimento - o recepciona e oferece a 

possibilidade de receber este montante mensalmente, desde que Felisbino transportasse 5kg de 

cocaína para a cidade vizinha todos os dias. Sendo assim, Felisbino, tomado pela felicidade de ter 

encontrado um emprego que lhe concederia a concretização do sonho de comprar seu veículo, aceita 

o trabalho e inicia o transporte da mercadoria no dia 01/01/2022, levando consigo um revólver de 

calibre 22 sem qualquer munição, com o único intuito de se defender de seu antigo desafeto que o 

havia ameaçado anteriormente. Após dois meses, Felisbino é parado pela polícia e preso em 

flagrante. Levado a julgamento, o réu recebeu a sanção de 10 anos de pena privativa de liberdade, a 

ser iniciada em regime fechado. 

 

Ocorre que, no dia 04/08/2022, a Anvisa editou uma resolução que retirava a cocaína do rol de 

substância psicotrópica ilícita. Posteriormente, tendo notado o erro no mencionado ato, o elemento 

da cocaína foi reincluído na lista de proibição na data de 11/08/2022. 

 

Acerca da situação hipotética acima narrada, elabore um parecer esclarecendo se remanesce algum 

crime cometido por Felisbino. 

 

 
2ª ATIVIDADE 

02 . PARECER 

 
Maria bonita, ao descobrir que seu namorado Batoré mantinha relações extraconjugais com Gisele 

Bundchen, comprou um revólver calibre 38 com o intuito de matá-lo. Assim, um dia antes de 

completar 18 anos, Maria Bonita foi ao encontro de seu companheiro e efetuou 3 disparos na região 

do tórax, fazendo com que Batoré ficasse internado por uma semana antes de vir a óbito. Após um 

mês, a polícia obteve informações de que Maria Bonita estaria escondida na casa de seus avós, onde 

ainda guardava a arma que havia comprado para ceifar a vida do adúltero Batoré. 

 

Diante da situação narrada e considerando que Batoré faleceu quando Maria Bonita havia 

completado 18 anos, elabore um parecer ponderando sobre a responsabilização de Maria no que 

tange à sua imputabilidade ou inimputabilidade e esclareça se há algum crime cometido por ela. 



3ª ATIVIDADE 

03. PARECER 

 
Imagine a seguinte situação hipotética: Sabendo da morte do consagrado atleta Edson Arantes do 

Nascimento (Pelé) e a grande repercussão que seu nome trouxe, a empresa “Joga fino LTDA” 

começou a veicular, sem qualquer autorização, a propaganda de que Pelé era comprador de seus 

produtos quando ainda jogava em alto nível. Por essa razão, o faturamento desta Pessoa Jurídica 

passou a ser dez vezes maior. Sabendo disso, a família do Pelé entrou em contato com a empresa 

para solicitar a cessação da propaganda feita, tendo o setor jurídico da “Joga fino LTDA” informado 

que não retiraria a propaganda pelos seguintes motivos: 

 

a) O nome do ex-atleta no registro civil é Edson Arantes do Nascimento, razão pela qual o apelido 

“Pelé” não gozaria de qualquer proteção; 

b) A única pessoa capaz de pleitear a proteção do nome seria o próprio ex-esportista, o que enseja a 

negativa do pedido da família. 

 

Diante do caso hipotético exposto, elabore um parecer sobre a resposta do setor jurídico da “Joga 

fino LTDA”, apontando se os motivos da negativa da retirada da propaganda estão corretos ou não. 

Fundamente. 

 
 

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 

 
Alfredo, motorista de aplicativo (Uber), com o intuito de conceder a seus clientes maior conforto nos 

trajetos solicitados, optou por trocar o carro que possuía por um automóvel melhor. Sendo assim, 

sabendo que seu conhecido Caio estava em busca de um comprador para o seu veículo Toyota 

Hillux, ofereceu seu automóvel Uno 2015, preto, placa XXX-XXX, acrescido da quantia de 

R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). Caio, tendo aceitado a proposta feita por Alfredo, foi ao 

seu encontro para que o estado de conservação dos veículos fosse analisado. Neste momento, Caio 

assegurou que a Hillux havia acabado de sair da revisão, tendo efetuado a troca de óleo e a 

substituição da correia dentada no dia 01/01/2022. Isso dito, houve a formalização do contrato de 

compra e venda, que versava que a caminhonete Hillux estava sendo vendida pelo valor de 

R$180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), e seu pagamento ocorreria da seguinte maneira: O 

automóvel Uno seria entregue pelo valor de R$30.000,00 (Trinta mil reais), em conjunto com uma 

entrada de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais). As demais prestações seriam pagas nos dois meses 

subsequentes, ambas no importe de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais). Ocorrida a elaboração 

contratual, as partes firmaram o acordo em 01/02/2022, momento em que Alfredo passou a trabalhar 

com seu novo carro. Ocorre que, na data de 27/03/2022, o automóvel Hillux apresentou defeito e 



deixou de funcionar. Isso ocorrido, Alfredo contactou seu mecânico de confiança que constatou que 

o motor havia fundido em decorrência da ausência de troca da correia dentada, elaborando um laudo 

que constava que tal peça nunca havia sido substituída e, por esta razão, o motor estragou. 

Sendo assim, Alfredo suspendeu o pagamento da última prestação do veículo e solicitou ao Caio o 

abatimento do valor, eis que o conserto havia ficado em R$40.000,00 (Quarenta mil reais). Além 

disso, Alfredo ressaltou que ficou 1 (um) mês sem poder efetuar suas corridas via aplicativo, as quais 

geravam renda mensal de R$5.000,00 (Cinco mil reais). Após esta solicitação, Caio não concordou 

em efetuar o abatimento do valor e retrucou dizendo que receberia a última prestação de qualquer 

maneira. 

 

Inconformado, Alfredo, munido de todos os documentos, te procura para solucionar o problema 

mediante a judicialização do caso. Na qualidade de advogado de Alfredo, elabore a petição inicial e 

requeira tudo que lhe é de direito. 

 

Dados do exercício: 

 

Alfredo Enganado, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 000.111.222-33, residente e domiciliado 

na Rua Abel pereira de Castro, nº 01, Centro, Rio Verde – GO. 

 

Caio Astúcia, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 444.555.666-77, residente e domiciliado na Rua 

Silva Barros, nº 02, Centro, 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 ser anexada à 

petição inicial. 

 

OBS: A indicação ou transcrição de dispositivo legal sem a devida explicação da relação com o 

caso analisado será desconsiderada para fins de pontuação. Na petição o aluno deve demonstrar 

capacidade de síntese, interpretação, argumentação e definição coesa sobre o assunto. 



 

 

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) Receberá 1,0 ponto, no primeiro bimestre, pela produção de um texto sobre o papel 

da advocacia no âmbito penal 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 SEMESTRE DE 2023. 



A T E S T A D O 

 

 
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 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
............................................................ 

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. 


