
ORIENTAÇÕES AO ALUNO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO NPJ

1. ATENDIMENTO AO CLIENTE:

1.1 Aluno recebe o cliente e a sua ficha de qualificação;

1.2  Atende ao cliente (informando-o de forma clara e inequívoca, quanto a
eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão
advir da demanda);

1.3  Elabora histórico (digitado): qualificando as partes e resumindo os fatos
pertinentes;

1.4  Solicita:  a)  orientações  ao  professor;  b)  documentos  necessários  à
propositura da ação; c) rol de testemunhas.

1.5  Elabora a procuração (quando se tratar de menor a procuração é em
seu nome representado pelo seu representante legal) e a declaração de
insuficiência financeira; e já colhe a assinatura do cliente;

1.6  Informa ao cliente que quando ele retornar ao NPJ deve de fazê-lo no
mesmo  turno  e  dia  da  semana  para  que  possa  ser  atendido  pelos
mesmos estagiários que o atenderam anteriormente;

1.7  Posteriormente,  ao  final  do  seu  expediente,  encaminha  a  ficha  do
cliente para que a secretaria faça cadastro e abertura de pasta.

2. OBSERVAÇÕES:

2.1 Não dispensar o cliente antes de falar com o professor;

2.2  Certificar-se de que solicitou todos os documentos necessários;
O aluno deverá preencher declaração dando prazo razoável para que o
cliente traga os documentos necessários, sob pena de encerramento do
caso;

2.3  Após o atendimento, as pastas deverão receber o visto do professor e
serem devolvidas na secretaria.

2.4  Se  o  caso  do  cliente  já  foi  atendido  anteriormente  ou  se  já  está
ajuizado, o procedimento será o seguinte:

a) Ler todas as fases anotadas na ficha de acompanhamento e as
cópias das petições arquivadas na pasta;



b) Verificar se foram cumpridos os despachos;
c) Certificar-se da vara em que tramita o processo e o respectivo
número dos autos;
d) Falar com o professor sobre o caso;
e) Verificar,  semanalmente,  o  andamento  do processo através  da
consulta pela internet (www.tjrr.jus.br);
f) Anotar na ficha de acompanhamento o andamento do processo
(despachos, comparecimento do cliente, observações e etc.);
g) Informar o cliente  sobre o andamento do processo quando ele
comparecer ao NPJ;

3. COMO PROCEDER APÓS O ATENDIMENTO DO CLIENTE:

3.1 Após o estudo do caso e orientação, o aluno elaborará a petição, em
tempo razoável, submetendo-a a apreciação do professor para correção;

3.2  A petição será  assinada pelo  professor  e  poderá ser  assinada pelo
aluno se não houver incompatibilidade ou impedimento;

3.3  Se houver  necessidade de expedir-se  carta-convite,  deverá  constar:
número do ofício, número da pasta, dia e horário para comparecimento
do requerido e a mesma deverá ser redigida pelos alunos responsáveis;

3.4  Após a  elaboração  da  petição  é  dever  do  aluno encaminhar  a  sua
distribuição ou protocolo junto ao órgão competente e após isso devolver
a  cópia  da  petição  protocolada  à  Secretaria  do  NPJ  para  que  seja
juntada na pasta do cliente;

3.5  Após  o  ajuizamento  da  demanda  o  aluno  deverá  agir  como  se
efetivamente já fosse advogado, tomando as seguintes providências:

a) Verificar se a inicial foi autuada, qual o número dos autos e em
que vara está tramitando; o andamento da mesma a fim de sempre estar
informado para poder comunicar o andamento ao cliente e ao professor
quando for inquirido pelo mesmo;
b) Anotar tudo que for verificado e as providenciais tomadas (ficha
de acompanhamento processual);
c) Solicitar ao cliente, dependendo do caso, que passe uma vez por
mês (no turno e dia em que foi atendido pela 1ª vez), neste NPJ, para
saber o andamento do processo e dar possíveis informações, tais como:
mudança  de  endereço,  ou  fatos  novos  que  surgiram no  decorrer  do
processo;

4. ESPACHOS JUDICIAIS E AUDIÊNCIAS:

http://www.tjrr.jus.br/


4.1 Em caso de audiências, devem ser anotadas nas pastas e informadas à
Secretaria do NPJ todos os dados pertinentes (nome das partes, número
do  processo,  tipo  de  ação,  data  e  horário  da  audiência)  para
agendamento das mesmas e comunicadas ao professor;

4.2  O cumprimento dos despachos é de responsabilidade do aluno que está
acompanhando o caso, por isso deve ser organizado em seu trabalho e
diligente no acompanhamento dos seus processos;

4.3  O aluno deve ficar atento em informar e certificar-se de que o cliente e
a(s) testemunha(s) foram intimadas da data e horário da audiência;

4.4  O aluno deve deixar preparado na pasta, com antecedência, um resumo
do caso, os pontos relevantes e todas as perguntas que eventualmente
deverão ser formuladas para as testemunhas e para a parte contrária
quando do seu depoimento pessoal.

5. ENCERRAMENTO DO CASO E ARQUIVAMENTO DA PASTA:

5.1 A pasta do caso poderá ser arquivada quando:

5.2Na ausência do cliente: por período superior ao assinado na declaração
de  documentos;  ou  em  decorrência  do  seu  desinteresse  após  ser
notificado para comparecimento; ou quando o próprio cliente manifestar
por escrito a sua desistência;

5.3  Quando houver acordo ou reconciliação entre as partes, sendo que o
referido acordo, quando escrito, deverá ser arquivado (cópia) junto na
pasta;

5.4  Em virtude do encerramento do processo (trânsito em julgado);

5.5  O aluno ao constatar que é caso de arquivamento deverá requerê-lo ao
professor  encarregado  e  somente  após  o  deferimento  (devidamente
assinado)  é  que  a  pasta  será  enviada  à  Secretaria  do  NPJ  para  o
procedimento adequado de arquivo.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

6.1Caso  haja  necessidade  o  aluno  poderá  retirar  as  pastas  pelo  prazo
máximo de 03 dias, ou por prazo superior a ser definido pelo professor
supervisor;



6.2Quando  o  cliente  quiser  saber  do  andamento  do  processo  deverá
comparecer  pessoalmente  ao  NPJ,  sendo  proibido,  como  regra,
fornecimento de informações ao cliente por telefone;

6.3  Os  clientes  devem  ser  atendidos  nas  salas  destinadas  a  essa
finalidade, não sendo permitido o atendimento pelo aluno: no balcão,
nos corredores ou na portaria;

6.4  Os regulamentos do NPJ não permitem que se indiquem advogados
para o cliente, quando o mesmo não puder ser atendido pelo NPJ;

6.5  O cliente para ser atendido pelo NPJ não pode, como regra, ter renda
superior a três salários mínimos nacionais. E uma vez deferido o seu
atendimento pelo NPJ ele nada desembolsará para o atendimento de
sua causa neste órgão;

6.6  Não se esqueça de que os dados necessários para a elaboração da
peça processual  deverão  ser  adquiridos  através  dos  contatos  com o
cliente  e  da  documentação  por  ele  apresentada.  Por  isso,  após  a
entrevista  a  ficha  do  histórico  da  causa  deve  ser  o  mais  completa
possível;

6.7  Todas as providências tomadas pelo aluno deverão ser anotadas na
ficha de acompanhamento do caso. Ex: data de atendimentos, envio de
carta-convite,  solicitação  de  documentos,  resultado  das  audiências,
cumprimento  de  despachos,  data  de  ajuizamento  da  demanda,
intimação publicada no DPJ e etc.;

6.8  O aluno deve manter a pasta organizada e devidamente atualizada,
pois  a  todo  e  qualquer  momento  pode  ser  inquirido  pelo  professor
supervisor sobre o andamento da mesma;

6.9 O aluno deverá de assinar na sua entrada e saída a lista de frequência,
a qual  estará disponível  na Secretaria  do NPJ.  A falta  de assinatura
implicará em lançamento de falta;

6.10 Quando o aluno chegar atrasado ou precisar sair antes do final do
seu expediente deverá justificar tal fato ao professor supervisor, sendo
que  tais  atrasos  ou  saídas  antecipadas  estarão  sendo  levadas  em
consideração na sua avaliação (critérios da assiduidade e pontualidade);

6.11 O aluno para poder ausentar-se do NPJ durante o seu turno de
expediente deve de obter a autorização do professor supervisor,  pois



caso contrário estará sujeito ao desconto imediato de pontuação em sua
ficha de avaliação;

6.12 Durante  o  semestre  letivo  serão  aplicados  casos  práticos  aos
alunos  do  NPJ,  os  quais  devem  ser  entregues  nos  prazos  pré-
estabelecidos,  caso  contrário  ocorrerá  preclusão  e  os  trabalhos  não
serão mais aceitos;

6.13 O acadêmico deve cumprir, no semestre letivo o correspondente a
75 horas de estágio,  sendo que 40 horas são de prática jurídica,  11
horas de audiências com o respectivo relatório e 24 horas de teoria em
sala de aula. O estágio de prática junto ao NPJ, o aluno não poderá
faltar  mais  do  que  04  turnos  durante  o  semestre  letivo,  pois  caso
contrário  estará  automaticamente  reprovado  por  insuficiência  de
frequência; e as eventuais faltas (até o limite antes referido) deverão
necessariamente/obrigatoriamente ser recuperadas, a fim de que seja
cumprida a totalidade da carga horária que o aluno está obrigado;

6.14 O aluno  deve  salvar  os  seus  arquivos  em disquete  ou  similar
evitando deixar seus arquivos salvos no computador, pois caso contrário
assume o risco dos mesmos serem perdidos, apagados ou plagiados;

6.15 O aluno não deve alterar  as  configurações dos computadores,
pois são bens de uso comum e não bens de uso particular;

6.16 Ao sair de sua sala, no final do expediente, deve sempre desligar
as luzes, o computador, estabilizador, fechar as portas e manter a sala
organizada (critério organização).

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

7.1 A avaliação do aproveitamento do aluno junto ao NPJ será realizada ao
final  do semestre,  mediante a atribuição de uma nota,  decorrente da
avaliação do professor supervisor, o qual adotara como parâmetro os
seguintes critérios: pontualidade, assiduidade, qualidade na elaboração
da  peça,  agilidade  e  organização,  capacidade  crítica,  cordialidade,
iniciativa, desenvoltura e ética.

7.2O professor supervisor observará, por exemplo:
a) Atendimento ao cliente: avaliando a percepção e o interesse do aluno

ao problema do cliente, de acordo com as anotações do histórico;



b) Anotação  nas  pastas:  objetiva  avaliar  o  interesse  do  aluno  na
agilização do andamento do processo em todas as suas fases, bem
como a organização das pastas e a sua frequência ao estágio;

c) Cumprimento de despachos: igualmente visa avaliar o interesse no
andamento  do  processo,  principalmente  quanto  aos  prazos
processuais e o conhecimento do direito processual;

d) Participação em audiências: avaliará o conhecimento do aluno sobre
os  casos  sob  sua  responsabilidade,  mediante  as  informações
prestadas ao docente sobre as peculiaridades de cada caso;

e) Conteúdo  e  pesquisa:  vai  avaliar  o  aluno  quanto  ao  interesse  à
pesquisa de leis,  doutrinas  e jurisprudências  aplicáveis  aos casos
sob sua responsabilidade, bem como o conhecimento do direito e a
capacidade argumentativa e crítica.

8. RELAÇÃO  DE  ALGUNS  DOCUMENTOS  E  PRINCIPAIS
INFORMAÇÕES.

DEMANDA DE ALIMENTOS
 

 Procuração (se o alimentando for menor a procuração é em seu nome representado pelo seu 
representante legal);

 Fotocópia da certidão de nascimento;
 Comprovante de despesas;
 Comprovantes de rendimentos do requerido (se não houver, indicar valor aproximado);
 Endereço do requerido e do seu empregador;
 Nome e endereço de testemunhas;

 
RETIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

 
 Fotocópia autenticada do documento que precisa ser retificado;
 Documento que comprove o erro no original que será retificado;
 Nome e endereço completo da parte;
 Verificar com o professor se a situação se enquadra nas hipóteses da lei 6.015/73;

 
SEPARAÇÃO, DIVÓRCIO E CONVERSÃO EM DIVÓRCIO.

 
 Fotocópia da certidão de casamento (deverá conter a averbação do cartório ou então a cópia da 

sentença judicial);
 Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;
 Relação dos bens móveis e imóveis e documentos comprovando a propriedade dos bens (se 

houver);
 No caso de necessidade de alimentos ao cônjuge, haverá necessidade dos documentos 

mencionados acima;



 No caso de divórcio direto deverá ser pedido o nome e endereço de 03 testemunhas (para 
comprovarem o tempo de separação de fato);

 
BUSCA E APREENSÃO DE MENOR

 
 Fotocópia da certidão de nascimento do menor;
 Fotocópia da certidão de casamento dos requerentes (se houver);
 Fotocópia do termo de guarda ou documento equivalente (se for o caso);
 Endereço completo e nome da pessoa que está com a criança;
 Nome e endereço de testemunhas;

PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL
 

 Para levantamento de valores que estejam em nome de parentes falecidos como: filhos, pais, 
esposo, etc.

 Comprovantes atuais do PIS/PASEP, FGTS, Poupança, etc.
 Fotocópia autenticada da certidão de óbito;
 Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;

DEMANDAS SOBRE POSSE/ PROPRIEDADE
 

 Todo e qualquer documento relativo ao imóvel, como certidão de matrícula do imóvel;
 Fotocópia da escritura do imóvel;
 Comprovante de taxas de luz, água, IPTU pagas, etc.;
 Cópia de BO do esbulho (turbação);
 Procuração (veja observação ação de alimentos);
 Fotocópia da certidão de nascimento da criança;
 Nome completo e endereço do suposto pai;
 Cartas, fotografias e outros documentos que possam comprovar o relacionamento amoroso;
 Comprovantes de despesas;
 Nome e endereço de 03 testemunhas;

 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (Art. 732/733 do CPC)

 
 Procuração (veja observação ação de alimentos);
 Fotocópia da decisão que fixou os alimentos;
 Fotocópia da certidão de nascimento da criança;
 Planilha de cálculo dos valores devidos (principal, juros, correção monetária)
 Nome e endereço completo do executado;
 Nome e endereço do empregador do executado (se houver);

 
PEDIDO DE TUTELA



 
 Fotocópia da certidão de nascimento da criança;
 Fotocópia da certidão de casamento de quem está querendo a tutela ou RG (se houver);
 Fotocópia da certidão de óbito dos pais da criança (se houver);
 Nome e endereço das partes;

 
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

 
 Nome completo e endereço do locador e locatário;
 Cópia do contrato de locação;
 Planilha dos débitos (alugueres, taxas de água, luz, IPTU);

 
PEDIDO DE INTERDIÇÃO (art. 1177 e segs. CPC).

 
 Fotocópia da certidão de nascimento do interditando;
 Fotocópia da certidão de casamento ou nascimento do requerente;
 Fotocópia de documento que comprove a relação de parentesco entre as partes (se for o caso);
 Atestados médicos que comprovem a patologia do interditando (se for o caso);
 Nome e endereço do interditando e de 03 testemunhas;

 
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (Dec. 58/37)

 
 Nome e endereço completo das partes (comprador e vendedor);
 Cópia da certidão do registro imobiliário (atualizada);
 Cópia autenticada do contrato de promessa de compra e venda;
 Cópia dos comprovantes de pagamento das prestações;

 
AÇÃO DE USUCAPIÃO (bem imóvel)

 
 Nome e endereço completo do Requerente e dos confinantes do imóvel usucapindo;
 Certidão do registro imobiliário do imóvel;
 Planta do imóvel (elaborada por técnico);
 Nome e endereço completo das testemunhas (mínimo 03);
 Todo e qualquer documento que comprove o exercício da posse por parte do Requerente;
 Se usucapião especial, certidão negativa de que o requerente não possui outros imóveis;

 
HABEAS CORPUS

 
 Cópia de todo o processo no qual foi decretada a prisão;
 Certidão do distribuidor do Fórum;
 Certidão de bons antecedentes;



 Cópia da carteira de trabalho;
 Cópia da certidão de nascimento dos filhos;

 
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA

 
 Fotocópia da prisão em flagrante;
 Atestado de residência (na delegacia do bairro onde mora);
 Fotocópia autenticada da Carteira de trabalho;
 Certidão do distribuidor (no Fórum);
 Certidão de bons antecedentes;
 Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos;

 
MANDADO DE SEGURANÇA

 
 Três fotocópias de todo e qualquer documento que comprove o direito líquido e certo do 

impetrante;
 Nome e endereço completo de quem seja a autoridade coatora;
 Prova da coação – ato que indeferiu pedido;

OBS: Não  esquecer  que  para  todas  as  demandas  será  imprescindível  a
procuração e a declaração de pobreza, cujo modelo consta em arquivo nos
computadores do NPJ, bem como quando a lide envolver interesses cujo titular
seja menor, a procuração e declaração de pobreza devem ser feitas em seu
nome representado por seu representante legal.

SEMPRE PROCURE CONVERSAR COM O PROFESSOR.


