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MANUAL DO ALUNO 

APRESENTAÇÃO 

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJur) foi implantado pela Direção da Escola de ciências Jurídicas da Universidade 
do Rio de Janeiro, através da Ordem de Serviço n° 14/ECJ/19-8-2002, considerando a necessidade de 
desenvolver as atividades de estágio, de ensino jurídico prático e a prestação de assistência jurídica gratuita no 
Curso de Direito da Escola e dando cumprimento às disposições constantes da Lei n° 8.906, de 04/07/1994, à 
Portaria MEC n° 1886, de 30/12/1994 e ao Regulamento do Conselho n° 138, de 29/9/1999 da Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB/RJ, para direcionamento das atividades de estágio curricular e profissional. 

O NPJur é formado por um Coordenador e advogados/orientadores que o integram. Segue a divisão de área e 
respectivo orientador: 

Coordenação – Profa. Veronica Azevedo Wander Bastos 

Áreas das Práticas Jurídicas e Orientadores: 

Prática Jurídica I – Direito e Cidadania – Prof. Walter Rodrigues; 

Prática Jurídica II – Direito e Consumidor – Profa. Claudia Gurgel; 

Prática Jurídica III – Direito e Família – Prof. Eduardo Domingues; 

Prática Jurídica IV – Direito e Trabalho – Profa. Veronica Wander. 

O estágio de prática jurídica deve ser desenvolvido nos quatro últimos períodos do Curso de Direito, conforme 
determina Portaria 1.886/94 e Resolução da OAB 138/99. Caso o estagiário tenha carga horária semestral 
insuficiente e tenha procedido sua inscrição no Estágio de prática jurídica diverso do que lhe competia, terá a 
sua matrícula rejeitada, devendo proceder inclusão no Estágio de Prática Jurídica anterior. Para tanto, deverá 
se dirigir ao protocolo do Curso de Ciências Jurídicas da Unirio para formalizar pedido, através de 
requerimento, no período de inclusão/troca de disciplinas. 

 

LISTA DE ATIVIDADES 

 O aluno-estagiário deverá cumprir o mínimo de 75h até o final do semestre de acordo com as 
atividades, a carga horária e os prazos indicados pelo orientador da área. 

 Conforme o calendário, o aluno-estagiário deverá entregar nos horários das sessões práticas, os 
formulários Relatório semestral de Prática Jurídica e Relatório final de Prática Jurídica, com o nome e o 
número de matrícula preenchidos, dentro de pastas suspensas, com etiquetas contendo o nome 
completo na lateral e na frente ao alto. 

 Os trabalhos não serão considerados entregues e não serão corrigidos enquanto não for cumprido o 
item anterior. 

 Não serão aceitas atividades enviadas por e-mail e/ou em formato digital. 
 Será descontado 20% da carga horária correspondente por dia de atraso na entrega de cada uma das 

atividades. 
 O aluno-estagiário não poderá ter mês com carga horária zero, mesmo que tenha cumprido as 75h 

semestrais. 
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SESSÕES DE ENSINO PRÁTICO 

 Sessões de 2h/semana, cuja somatória pode alcançar até 30h/semestre. 
 Os alunos-estagiários deverão participar de no mínimo 07 sessões de ensino prático, perfazendo 

14h/semestre, sob pena de reprovação. 
 As sessões serão desenvolvidas conforme programação do orientador de cada área. 

PLANTÕES 

 Mínimo de 07 plantões, máximo de 15 plantões por semestre. 
 Cada plantão corresponde a 1 hora. 
 Será possível apenas 1 plantão/semana até o máximo de 4h/mês. 
 Não é possível haver nenhum mês sem pelo menos um plantão, ainda que a carga semestral esteja 

completa. 
 Combinar horários de escala diretamente com o professor-orientador. 
 Horários disponíveis neste semestre podem ser consultados na programação própria. 
 Não é possível acumular sessão de ensino prático com plantão no mesmo dia e horário. 
 Os atendimentos realizados devem ser documentados no Formulário de Primeiro Atendimento, que 

será entregue pelo orientador da área. 
 Os plantões não podem confundir-se com o horário das disciplinas de graduação em que o aluno 

estiver matriculado. 

ELABORAÇÃO DE PEÇAS JURÍDICAS 

 Mínimo de 20 h/semestre e máximo de 40 h/semestre, sendo possível atribuir até 4h/peça. 
 As peças serão passadas para os alunos-estagiários no horário das sessões de ensino prático para 

serem entregues no mesmo dia ou no prazo fixado pelo professor-orientador. Aqueles que obtiverem a 
isenção parcial devem entregar as peças na aula subsequente. 

 Os casos dos quais se originarão as peças, conterão as informações necessárias para sua redação. 
Outros dados que se fizerem precisos para dar maior verossimilhança devem ser sugeridos pelo próprio 
estudante, sem modificar aqueles expressamente indicados nos enunciados. 

 As peças deverão ser elaboradas em folha de papel almaço, uma peça por folha, podendo uma peça 
exceder uma folha (não serão aceitas peças digitadas e impressas, nem enviadas por e-mail). 

TAREFAS FORENSES 

1) Peças processuais assinadas pelo estudante-estagiário em escritórios credenciados junto à OAB ou 
entidades conveniadas com a ECJ/UNIRIO, comprovadas mediante cópia das folhas numeradas dos 
autos do processo (até 2h/peça, no máximo de 30h/semestre). 

2) Elaboração de peças decorrentes do atendimento nos plantões no NPJur (até 4h/peça, no máximo 
60h/semestre). 

3) Acompanhamento de processos solicitado pelo professor-orientador (até 2h/processo, no máximo de 
30h/semestre). 

4) Acompanhar o cliente e/ou advogado à audiência, diligências e/ou outras atividades solicitadas pelo 
professor-orientador (até 4 horas, no máximo de 40h/semestre). 

5) Análise de autos findos solicitada pelo professor-orientador (até 6 h/processo, no máximo 
30h/semestre). 
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AUDIÊNCIAS 

1) Audiência de Conciliação em Juizados Especiais ou Varas do Trabalho ou julgamento de Turmas 
recursais cíveis ou criminais, estaduais, federais ou fazendárias, Turmas do TRT - até 1 hora/audiência. 

2) Audiência de Instrução em Julgamento em Juizados Especiais ou na Vara Estadual ou Federal, Vara do 
Trabalho, Tribunal de Justiça ou Tribunais Federais - até 2 horas/audiência. 

3) Júri Popular - até 5 horas. 
 
 

 Outros juízos podem ser escolhidos, desde que previamente combinado com o professor-orientador. 
 As audiências não podem ser feitas todas no mesmo dia. 
 Mínimo de 5 horas e máximo de 8 h/mês (vedado mais de um Tribunal do Júri por mês). 
 Pelo menos 14 h/semestre até 24h/semestre. 
 O relatório deve procurar descrever todo o acontecido, bem como a compreensão das circunstâncias 

de fato e de direito da causa (de direito material e processual) mencionadas na ocasião da audiência. 
 Prazo para entrega dos relatórios: conforme data agendada por cada orientador. 
 Os relatórios deverão ser entregues no horário dos plantões (não serão aceitos relatórios enviados por 

e-mail). 
 Os relatórios deverão ser elaborados em formulário próprio (Relatório de Audiência), com carimbo do 

Cartório, assinatura do Juiz (ou a quem ele delegar) e devem vir acompanhados da “boleta” ou de 
“impressão” do andamento processual na internet, preferencialmente do mesmo dia da audiência e 
sempre indicando a sua ocorrência. 

TRABALHOS PRÁTICOS 

 Quando houver trabalhos práticos, será obrigatório o cumprimento de 10 h/semestre. 
 Os trabalhos são individuais e devem ser escritos à mão em folha de papel almaço (não serão aceitos 

trabalhos digitados e impressos e/ou em formato digital). 
 Quando se tratar de questões de múltipla escolha, a fundamentação das respostas pode se restringir a 

indicação dos artigos de lei e pequeno texto discursivo (com não mais de 5 linhas). 
 Quando se tratar de pesquisa de jurisprudência, um número prefixado de acórdãos na íntegra deverá 

ser anexado. 
 Quando se tratar de trabalhos dissertativos, a citação e indicação bibliográfica deverá obedecer às 

normas técnicas de trabalhos acadêmicos. 
 Os questionários, casos ou enunciados serão divulgados em sala e deverão ser entregues no horário 

das sessões de ensino prático, nas datas fixadas pelo professor-orientador, também em sala (não 
serão aceitos relatórios enviados por e-mail). 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1) Visita ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (data a ser confirmada) (até 
8 horas) 

2) Tribunal Arbitral (data e local a serem confirmados) (até 8 horas) 
3) Ministério Público (data e local a serem confirmados) (até 8 horas) 
4) Defensoria Pública (data e local a serem confirmados) (até 8 horas) 
5) Órgãos da advocacia pública (data e local a serem confirmados) (até 8 horas) 

 Na dependência de fixação de data, horário e número mínimo ou máximo de alunos-visitantes por 
parte da entidade a ser visitada. 
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PROVA FINAL 

 Ao término do semestre não é atribuído nota de zero a dez ao aluno-estagiário na disciplina de Prática 
Jurídica cursada, mas apenas o status aprovado ou reprovado, que será lançado no histórico escolar. 

 A carga horária obtida constará em um diploma específico, entregue após a aprovação na última 
disciplina de Prática Jurídica. 

 O resultado final e o pedido de recontagem da carga horária serão marcados na programação do 
semestre. 

 O aluno-estagiário será aprovado direto em Prática Jurídica (I, II, III ou IV, conforme cada semestre) se 
alcançar carga horária mínima de 75h/semestre. 

 O aluno-estagiário será reprovado direto em Prática Jurídica (I, II, III ou IV, conforme cada semestre)  se 
atingir carga horária menor do que 70h/semestre. 

 Quem completar 70h ou mais, porém menos de 75h, poderá fazer prova final, em data marcada pelo 
orientador, no horário da sessão prática de ensino, que consistirá na elaboração de uma peça jurídica 
com direito a consulta apenas dos textos legais, súmulas ou enunciados de jurisprudência. 

ISENÇÃO 

 O aluno-estagiário, regularmente inscrito na disciplina de Prática Jurídica, que não puder comparecer 
aos horários das sessões de ensino prático e/ou aos plantões e/ou às audiências, deverá pedir isenção 
(semestralmente) quando preencher todos os requisitos a seguir: 

a) Integrar estágio em escritório conveniado com a OAB, departamento jurídico ou órgão 
público reconhecido pela OAB/RJ; 

b) Possuir contrato escrito com a intervenção da UNIRIO; 
c) Possuir carga-horária mínima de 20h/semanais; 
d) Exercer estágio no mesmo período letivo em que cursa a disciplina de Prática Jurídica; 
e) Fazer estágio no horário das sessões de ensino e/ou dos plantões; 
f) Apresentar relatórios mensais, assinados em conjunto com um advogado-responsável, que 

descrevam as atividades desempenhadas no estágio, discriminando sua natureza e a 
quantidade, assim como o conhecimento e/ou a habilidade adquirida ou desenvolvida. 

 O aluno-estagiário de escritório conveniado deve apresentar declaração assinada pela OAB, 
reconhecendo o convenio existente, além da declaração do advogado responsável pelo escritório, 
informando as atividades cumpridas. 

 O pedido de isenção, instruído com os documentos comprobatórios das exigências indicadas acima, 
deve ser feito via protocolo, diretamente ao professor-orientador da disciplina, até a data fixada na 
programação, ou em até 15 dias após a assinatura do contrato de estágio que venha acontecer 
durante o semestre letivo (não ocorrendo abono retroativo), que submeterá ao Coordenador do NPJur 
para aprovar a isenção. (OBS: O NÃO CUMPRIMENTO DESTE REQUISITO ENSEJARÁ NA REPROVAÇÃO 
DO ALUNO/ESTAGIÁRIO); 

 Os relatórios de estágio deverão ser entregues nas mesmas datas estabelecidas no calendário para a 
entrega dos relatórios das audiências, no horário das sessões de ensino prático. 

 O aluno-estagiário que obtiver isenção deverá entregar as peças jurídicas, e outras tarefas não 
abonadas, na sessão imediatamente posterior àquela em que foram apresentadas, nas formas 
próprias supracitadas. 

 Não serão aceitos pedidos de isenção, relatórios mensais e/ou quaisquer tarefas enviados por e-mail 
e/ou em formato digital. 
 

O aluno estagiário poderá requerer isenção parcial, ou seja, de algumas atividades do NPJur, devendo estar 
presentes às sessões práticas de ensino, fazer as petições que são passadas durante as sessões, e fazer, no 
mínimo, 05 (cinco) audiências na área específica da Prática Jurídica inscrito. Para tanto, deve fazer o 
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requerimento de isenção, via protocolo, apresentando o contrato de estágio, declaração do advogado 
responsável e declaração da OAB reconhecendo o convênio com o órgão (Banco, Prefeituras, etc). 
 
Fica a critério do Professor-Orientador isentar parcialmente o aluno-estagiário dos plantões, e/ou das 
audiências, e/ou das sessões, conforme cada caso, desde que este preencha o requisito mínimo, qual seja, 
haja convênio entre a instituição credenciadora do estágio e a OAB/RJ, onde deverá ser apresentada a 
certidão assinada pela OAB junto com o requerimento da isenção, via protocolo. Tal isenção deve ser 
encaminhada à Coordenação do NPJur para que haja ou não concordância. 

 
 
CARTEIRA DE ESTAGIÁRIO DA OAB 

 
O aluno-estagiário, que não sejam impedidos, por exercício de função pública, matriculados em Prática 
Jurídica, deverão estar inscritos no quadro de estagiários da OAB/RJ. 
Para requererem inscrição de estagiário junto à OAB/RJ, os alunos-estagiários deverão dirigir-se à Ordem 
dos Advogados do Brasil, situada na Avenida Marechal Câmara, 150, Centro – RJ. 
A cópia da carteira de estagiário será um pré-requisito para a efetivação da matrícula nas Práticas I, II, III e 
IV, exceto para alunos-estagiários impedidos por exercício da função pública. 
A certidão exigida pela OAB/RJ, comprovando que o aluno está estagiando, para a inscrição de estagiário e 
a expedição da respectiva carteira de estagiário, a ser expedida pela OAB/RJ, deverá ser solicitada, via 
requerimento, na Secretaria do Curso de Ciências Jurídicas na Unirio. 

 
 
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

 
Ao concluir a Prática Jurídica IV, o aluno-estagiário aprovado deverá requerer, via protocolo do Curso de 
Direito da Unirio, a expedição do Certificado de Conclusão de Estágio. 
O aluno-estagiário deve juntar em seu requerimento uma cópia do documento de identidade com foto e o 
histórico escolar, onde comprova a sua aprovação em todas as Práticas Jurídicas. 

 
 
INFORMAÇÕES FINAIS 

 
 Os avisos, as comunicações e as convocações serão afixados no mural do NPJur, considerando todos os 

alunos-estagiários cientes. 
 Todos os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do NPJur. 
 O estágio de Prática Jurídica não isenta o bacharel do Exame de Ordem. 
 O aluno-estagiário deverá verificar se o seu nome consta na pauta ou lista de frequência relativa à 

Prática Jurídica, na qual esteja inscrito. Nenhum orientador poderá incluir manualmente nome de 
aluno-estagiário. 

 Qualquer comportamento do estagiário incompatível com o exercício regular de atividades práticas 
jurídicas acarretará a formalização de reclamação, a ser encaminhada à Direção da ECJ, para as 
providências cabíveis. 


