FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO
Credenciada pela Portaria Min. Nº 664, de 06/07/2007 – Pub. no D.O.U. de 09/07/2007
Curso de Direito autorizado pela Portaria Min. Nº 652, de 09/07/2007 – Pub. no D.O.U. de 10/07/2007
SOCIEDADE AMIGOS DA INSTRUÇÃO DE JATINÃ – SAIJ
CNPJ: 09.801.291/0001-91

RELATÓRIO DE PROCESSO
Nome(s):_____________________________________________________________________________
Data:____/____/________
DADOS DO PROCESSO:
Vara/Juizado/Câmara/Turma:_____________________________________________________________
Ação:___________________________________________Processo nº:__________________________
Partes: 1)_____________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________
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
(___) trabalhista
(___) outros - especificar_____________________
2 - Trata-se de procedimento de jurisdição contenciosa ou voluntária? Trata-se de procedimento afeto à
competência de jurisdição especial ou comum (competência “residual”)? Em se tratando de
procedimento comum, é da alçada da Justiça Federal ou Estadual? Em se tratando de jurisdição especial,
qual a esfera competente? Trata-se de procedimento da competência funcional originária de primeira
instância ou de instância superior?
(___) jurisdição contenciosa(___) Justiça Eleitoral(___) justiça estadual
(___) jurisdição especial(___) Justiça Militar(___) instância superior
(___) justiça federal(___) jurisdição voluntária(___) Justiça do Trabalho
(___) primeira instância(___) jurisdição comum
3 - Trata-se de processo de conhecimento, cautelar ou de execução? Trata-se de ação de natureza
predominantemente declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva?
(___) conhecimento(___) cautelar(___) de execução
(___) ação declaratória(___) ação constitutiva(___) ação condenatória
(___) ação mandamental(___) ação executiva
4 - A petição inicial formulou qual espécie de pedido (declaratório, constitutivo, condenatório, mandamental
ou executivo?
Especificar:____________________________________________________________________________
Há pedidos cumulados?(___) sim (___) não
Há pedido alternativo?(___) sim (___) não
Há pedido subsidiário?(___) sim (___) não

5 - Qual a causa de pedir invocada pelo(a) Autor(a)? Há mais de uma causa de pedir?
Especificar:____________________________________________________________________________
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6 - No processo analisado, ocorreu litisconsórcio? Qual espécie?
(___) necessário
(___) simples
(___) ativo
(___) inicial
(___) facultativo
(___) unitário
(___) passivo
(___) ulterior
(___) misto
7 - Ocorreu apresentação de defesa? Qual modalidade?
(___) exceção - especificar (de incompetência territorial, suspeição ou impedimento):
_____________________________________________________________________________________
(___) contestação
(___) outras/similares.
8 - Na contestação o Réu apresentou defesa processual? Houve argüição de alguma preliminar
processual?
(___) sim (___) não
Qual(is) a(s) preliminar(es) levantada(s)? Especificar cada uma delas:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9 - Houve impugnação ao valor da causa?__________
(___) sim (___) não
10 - Houve audiência inicial/preliminar?___________
Houve audiência uma?__________________________
Houve audiência de instrução?___________________
Na audiência inicial ocorreu transação?___________
Na audiência de instrução ou em audiência una,
foram fixados pontos controvertidos?______________
Houve deferimento/indeferimento de provas?________
11 - Quais foram as modalidades de prova produzidas no processo?
(___) exclusivamente documental;
(___) testemunhal;
(___) depoimento pessoal - houve confissão? (___) sim (___) não
(___) pericial - especificar: (___) outras -

12 - Quais foram as provas colhidas na audiência de instrução e julgamento? Houve algum incidente
processual?Especifica:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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13 - Qual o teor da sentença? A sentença é processual (terminativa)? Ou de mérito (definitiva)?
(___) processual - Especificar a razão:
(___) de mérito (definitiva)
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
De forma sintética, qual foi a fundamentação adotada na sentença (art. 458, II, do CPC - art.
93, IX, da Constituição Federal)?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
14 - Houve interposição de recurso?
(___) não
(___) sim
15 - O recurso foi conhecido (juízo de admissibilidade positivo)?
(___) não
(___) sim
Em caso negativo, houve interposição de outro recurso?
(___) sim (___) não
Qual o remédio processual utilizado?_____________________________________________________
16 - O recurso foi provido (juízo de mérito do recurso)?
(___) não
(___) sim
(___) Provimento parcial
(___) Provimento integral
17 - Quando se deu o trânsito em julgado? Houve execução forçada? Se sim, qual a espécie?
(execução para entrega de coisa, execução de obrigação de fazer ou não fazer, execução por quantia
certa contra devedor solvente, etc.)
Especificar:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
18 - A liquidação e a execução do feito foram processadas nos mesmos autos ou houve ajuizamento
de ação autônoma?
(___) nos mesmos autos
(___) ação autônoma;
19 - Qual a espécie de liquidação?
(___) liquidação por cálculos;
(___) liquidação por arbitramento;
(___) liquidação por artigos;
Neste caso especifique, de forma sintética, quais os artigos enumerados:
20 - O executado embargou a execução? (___) sim (___) não;
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21 - O exeqüente impugnou a sentença de liquidação? (___) sim (___) não;
22 - Houve sentença resolutória de embargos à execução e/ou impugnação a sentença de liquidação?
(___) sim
(___) não;
23 - Houve interposição de recurso? Qual modalidade?
(___) não
(___)sim
– Qual modalidade? ______________________________________________________________
24 - O recurso foi conhecido (juízo de admissibilidade positivo)?
(___) não
(___) sim
25 - O recurso foi provido (juízo de mérito do recurso)?
(___) não
(___) sim
(___) Provimento parcial
(___) Provimento integral

Adv. Orientador Prof º (a)
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