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QUESTIONÁRIO DE AUTOS FINDOS 2016/1
ESTAGIÁRIO(A):

PERÍODO:

NATUREZA:
DADOS DO
PROTOCOLO:
PROCESSO

TURNO:
AUTOS N.:

NOME DO AUTOR:
NOME DO RÉU:
QUESTÕES
As respostas deverão observar as especificidades do processo analisado, conforme dados
objetivos constantes dos autos, impondo-se a necessidade de anotação da resposta certa
com um (x)
1) Qual a natureza da lide versada no processo?
(___) cível (___) penal (___) outros - especificar ____________________
2) Trata-se de procedimento de jurisdição contenciosa ou voluntária?
(___) jurisdição contenciosa (___) jurisdição voluntária
3) Qual a forma de citação? fls______
(___) mandado de citação
(___) carta precatória

(___) edital
(___) carta rogatória

4) No processo analisado, ocorreu apresentação de defesa? Qual modalidade?
(___)Não
(___) – Sim/Contestação fls______
(___) – Sim/ Reconvenção fls______
(___) – Sim/Exceção – especificar: (___) de incompetência territorial
(___) de suspeição
(___) impedimento

fls______
fls______
fls______

5) Na contestação, o réu arguiu alguma preliminar processual? fls______
(___) Sim

(___) Não

6) Houve audiência de conciliação?................................... (___) sim (___) não

fls______

Houve audiência de instrução?........................................... (___) sim (___) não fls______
Na audiência de conciliação ocorreu transação?................ (___) sim (___) não fls______
Houve deferimento/indeferimento de provas?.......................___) sim (___) não fls______
7) Quais foram as modalidades de prova produzidas no processo?
(___) exclusivamente documental;

(___) testemunhal;
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(___) depoimento pessoal - houve confissão? (___) sim (___) não
(___) estudo social fls______
(___) outras - especificar: ___________________________________________
8) Qual o teor da sentença?
A sentença é processual (terminativa)? Ou de mérito (definitiva)?
(___) terminativa
(___) de mérito (definitiva)
9) Tendo havido julgamento de mérito, a(s) pretensão(ões) do Autor(es) foi(ram) julgada(s)
procedente(s) ou improcedente(s)?
(___) improcedente (___) procedente (___) parcialmente procedente
10) Quando se deu o trânsito em julgado?

11) Houve interposição de recurso? Qual modalidade?
(___) não (___) sim – Qual modalidade? ____________________________________

Esses questionários integra atividades pertinentes ao NPJ, para que o aluno possa
aprofundar-se no estudo dos processos.

Rio Verde, ____ de ______________ de 2016.

Assinatura do (a) Estagiário (a): __________________________________________

Assinatura da Coordenação: ___________________________________________
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