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PRESIDÊNCIA AUDIÊNCIA CORRECIONAL 

GRADE DE AVALIAÇÃO 
  

 

Auditor de justiça  
Sobrenome: 
Nome: 
Titulação: 

Centro de estágio: 
Data da audiência: 
Magistrado orientador de estágio: 
 
 

Capacitações fundamentais 
gerais 

Capacitações específicas 
esperadas 

Capacitações constatadas 
Observações 

Apreciação (em relação às 
capacitações esperadas de um 
auditor de justiça neste nível de 
capacitação) 
0 a 5: muito insuficiente a insuficiente  
6 a 10: medíocre a regular 
11 a 15: satisfatório a muito bom  
16 a 20: excelente a excepcional 

1/ capacidade de identificar, 
apropriar-se e colocar em 
prática as regras deontológicas 

- respeito pelos princípios diretores 
do processo penal: imparcialidade, 
presunção de inocência 
- respeito pelos direitos de defesa 
- objetividade do questionamento 
- recordação dos eventuais 
antecedentes sem prejulgamento do 
caso evocado  
-igualdade de tratamento  
 

 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

2/ capacidade de analisar e 
sintetizar uma situação ou um 

caso 

- recordação: 
* dos fatos constantes, dos 
elementos debatidos ou 
contestados, 
* da evolução do caso e dos 
respectivos posicionamentos das 
partes no decorrer do procedimento. 
- análise objetiva da situação 
pessoal das partes 
-boa síntese das perícias  
- evitando os detalhes inúteis ou 
superabundante 
-indo além da estrita leitura dos 
autos 

 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

3/ capacidade de identificar, 
-recordação do quadro processual  0-5 6-10 11-15 16-20 
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respeitar e garantir um quadro 
processual 

e da via processual escolhida 
- recordação da prevenção 
- recordação dos textos aplicáveis 
e das penas incorridas. 
-respeito da prioridade no uso da 
palavra, 
-verificação do chamamento a juízo 
dos em cause dos afiançadores, 
civilmente responsáveis, ou 
organismos sociais 
-caso particular da oposição 
-gestão dos incidentes: 
* admissibilidade 
* apensação de processos 
-técnica de requalificação 
 
 
 
 

 

4/ capacidade de adaptação 

-saber se colocar ao alcance do 
outorgante  
-consideração da dificuldade da 
situação inerente à audiência para 
as partes civis 
-capacidade de reação aos 
acontecimentos da audiência 
-consideração das especificidades 
culturais, linguísticas, religiosas... 
 
 
 
 
 

 
0-5 6-10 11-15 16-20 

 

5/ capacidade de adotar uma 
posição de autoridade ou de 
humildade adaptada às 

circunstâncias 

-condução serena e firme dos 
debates 
-postura adaptada às contestações 
relativas à condução dos debates 
-capacidade de exercer 
serenamente, mas firmemente, a 
disciplina da audiência 
-exposição de elementos jurídicos 
e não a conotação moral 
-Não sair da sua competência, 
evocando considerações de ordem 
médica ou comportamental, não 
estabelecidas pela processualística 
 
 
 
 
 

 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

6/ capacidade de interagir, de 
escutar e debater 

- escutar de o conjunto das partes 
- respeito da palavra de cada um, 
com a preocupação em zelar pelo 
equilíbrio processual.  
- formulação explícita acessível dos 
elementos processuais e das suas 
consequências 
-gestão do tempo de palavra sem 
censura da expressão normal dos 
direitos 

 0-5 6-10 11-15 16-2 
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7/ capacidade de preparar e 
conduzir uma audiência ou uma 
sessão de tribunal respeitando 

o contraditório 

Preparação: 
-Verificação relativa ao recurso: 
prazo, modo, menções 
-verificação da competência 
-conhecimento adequado dos autos 
Postura em audiência:  
-explicação breve do desenrolar da 
audiência 
-respeito do equilíbrio dos direitos 
das partes 
-capacidade de interromper sem 
truncar o debate ou impedir a 
expressão 
-gestão adequada dos incidentes 
e exceções 
-questionamento útil acerca dos 
elementos recolhidos ao longo do 
debate  
-verificação da comunicação 
contraditória das peças ao longo 
do debate 
-capacidade de impor um termo 
ao debate, caso haja digressões 
inapropriadas 
 
 

 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

8/ capacidade dee a suscitar 
um acordo e de conciliar 

-objetividade e neutralidade na 
apresentação dos elementos: 
* que requeiram um consentimento 
do arguido (por ex.: prestação 
de serviços à comunidade, estágio 
de cidadania, sanção 
reparatória...) 
* ou da parte civil 
-aptidão em (r)estabelecer o 
diálogo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

9/ capacidade de tomar uma 
decisão fundamentada, de 
direito e de fato, inscrita em 
seu contexto, marcada pelo 
bom senso e executável 

-adoção de uma pena prevista em 
lei, proporcionalmente adaptada aos 
fatos e à pessoalidade 
- respeito das regras de não 
cumulação das penas 
- proferir penas complementares 
estritamente previstas 
- ou a título principal 
- consideração da situação da 
pessoa que permite a execução 
concreta da pena  

 0-5 6-10 11-15 16-20 

 

 
TOTAL:     /20 
 
entrevista com o auditor de justiça 


