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CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE INGLÊS + DIREITO 

 
INTRODUÇÃO 
Este cronograma é um modelo de programação de acordo com alguns dos temas que foram abordados em 
edições anteriores, ao longo dos 10 anos de realização do programa.  
Para cada edição do programa é definido um conteúdo personalizado e o contato com profissionais 
canadenses possibilita agregar conhecimento em diversas otras áreas, de acordo com o interesse do grupo.  
 
SEMANA 1 
Levantamento histórico da legislação Canadense e uma visão geral do sistema de justiça. 
- Influência Britânica e Americana. 
- Desafios do sistema de justiça do Canadá. 
- Court administration (um ramo especializado da administração pública). 
- Como Como funciona a autonomia do poder judiciário Canadense. 
- Nomeação dos Juízes. 
- Quais são as causas de atrasos desnecessários nos tribunais. 
 
WALKING TOUR (Guiado pelo professor Ian Greene): Tribunal de Justiça de Ontário. 
Visita a audiências, observar como os casos criminais são julgados, ter contato com processos, seguida de 
apresentação de um juiz. 
 
OBJETIVOS:  
Conhecer e compreender: 
1. O sistema jurídico canadense e a estrutura jurídica. 
2. Os desafios atuais do sistema de justiça canadense. 
3. Os tipos de especializações no direito canadense. 
4. O papel dos juízes e advogados. 
5. A nomeação Judicial e disciplina. 
6. Desafios enfrentados pelos litigantes auto-representados. 
7. As razões para atrasos desnecessários, e os danos causados por ele. 
 
SEMANA 2 
Visita ao Ontario Court of Appeal 
Visita a audiências, finalizando com uma palestra de um Juiz, aberto a perguntas. Na sequência, visita ao 
Superior Tribunal de Justiça proporcionando uma visão geral dos processos neste tribunal. O Tribunal 
Superior, ouve os casos criminais mais graves, incluindo o tribunal do júri, bem como casos de direito 
privado que envolvem grandes quantias de dinheiro. 
 
OBJETIVOS:  
Conhecer e compreender: 
1. O sistema recursal da justiça canadense. 
2. Os tipos de casos que são objeto de recurso. 
3. As diferenças entre uma audiência de apelação e um julgamento. 
4. O sistema de júri no Canadá. 
5. Os desafios dos longos e complexos julgamento criminais e cíveis. 
 
SEMANA 3 
O papel dos advogados no sistema jurídico canadense 
Os alunos serão apresentados a um advogado com experiência de litígio. O advogado irá discutir a formação 
jurídica no Canadá, os requisitos para a admissão legal na profissão, os tipos de casos que os advogados 
lidam, e os desafios enfrentados por Escritórios de advocacia canadenses. Esta apresentação será 
completada por uma palestra do Prof. Greene e parte da aula poderá ser realizada em um escritório de 
advocacia. 
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ATIVIDADE EXTRA 
Visita o Tribunal de Justiça de Ontário e o Tribunal de Superior para comparar os tipos de processos julgados 
nestes dois tribunais criminais, descrevendo semelhanças e diferenças nos procedimentos. 
 
OBJETIVOS:  
Conhecer e compreender: 
1. A história da profissão de um advogado canadense, e as diferenças da profissão em outros países.  
2. Diferenças entre grandes escritórios de advocacia, com escritórios em todo o Canadá, e pequenos 
escritórios de advocacia, especializados. 
3. Desafios enfrentados por advogados em uma era de uma proporção crescente de auto representação 
dos litigantes. 
4. A transição de ser um advogado para ser um juiz. 
 
SEMANA 4 
Visão geral dos procedimentos judiciais de pequenas causas 
Visita ao juizado de pequenas causas na Sheppard Ave. Assista a um processo, e comparar e com outros 
tribunais visitados. O Tribunal de Pequenas Causas em Toronto está localizado perto do centro. Este tribunal 
ouve casos que envolvem dinheiro que está em disputa que é de US $ 25.000 ou menos. Observe as 
audiências neste tribunal.  
 
Questões a serem analisadas: 
1. Quanto tempo os casos levam para serem resolvidos. 
2. Quem são os usuários mais frequentes deste tribunal? 
3. Qual o uso que os idosos e inquilinos fazem deste tribunal? 
4. Com que frequência os advogados representam litigantes neste tribunal? 
5. Como é a eficiência do tribunal para a resolução de questões que não envolvem uma grande quantidade 
de dinheiro? 
 
OBJETIVOS:  
Conhecer e compreender: 
1. A importância do juizado de pequenas causas para litigantes que desejam evitar a complexidade dos 
processos no Tribunal Superior. 
2. O papel dos juízes no sentido de ajudar as partes em litígio para resolver litígios que envolvam 
quantidades relativamente pequenas de dinheiro. 
 
Observações: 
- Programação sujeita a alterações sem aviso previo. Nenhum teste será aplicado. É esperado que os 
participantes participem das atividades propostas e frequentem pelo menos 3 das sessões, a fim de 
receberem a certificação de conclusão. 


