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Material Institucional para a Disciplina de Prática Simulada – Cível  

 
 

1. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 
a. Noções básicas sobre o Procedimento Ordinário: distribuição, Petição inicial, 
citação, contestação, especifiquem provas, saneador, audiência de Instrução e 
Julgamento, sentença; 
b. Noções básicas sobre o Procedimento Sumário: distribuição, Petição inicial, 
designação de audiência de conciliação, Instrução e Julgamento, tentativa de 
conciliação, contestação, instrução; debates; julgamento; sentença. 
 

2. PETIÇÃO INICIAL 
a. Requisitos da petição inicial: Juiz ou Tribunal a que é dirigida; Qualificação - 
nomes, pré-nomes, estado civil, profissão, domicílio, residência, do autor e do réu; 
Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido; O pedido de as suas especificações; 
O valor atribuído à causa; 
 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO __ JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE  BRASÍLIA-DF  

 

 

 

NOME DO AUTOR, brasileiro, casado, servidor público, RG nº 000000 – SSP/DF, CPF nº 

00000000-00, residente no Setor Leste, Quadra XXX, bloco XXX, casa XXXXX, Gama/DF – 

CEP XXXXXXX, telefone (61) 99999-9999, meuendereçoeletronico@gmail.com, filho 

XXXXXXXzão e XXXXXXXXinha, por intermédio de seus advogados, procuração inclusa, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor/apresentar: 

 

AÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR (NOME DA AÇÃO PROPOSTA) 

 

em face de NOME DO RÉU sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.533.779/0001-

61, com sede na Av Augusto Calmon, 1113 - L inhares - ES, CEP 29900-060, 

demais dados desconhecidos, nos termos e condições que se seguem: 
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I. FATOS 

Causa de Pedir remota 

Narrativa dos acontecimentos. 

Optar pela ordem cronológica dos fatos. 

 

II. DIREITO 

Causa de Pedir Próxima 

 

O Poder Público deve garantir a duração razoável ao processo administrativo, previsto 

no inciso LXXVIII, do art. 5º da Constituição Federal, nem se eximir dos prazos fixados na legislação 

infraconstitucional. In verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Estabelecem os artigos 2.º e 3º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – que: 

Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço 
como destinatário final.  
Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
        § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
        § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista. 
 

Como o Requerente está enquadrado como consumidor, e a empresa Requerida 

como fornecedora, a presente demanda deve ser analisada e interpretada à luz da lei consumerista. 

Quanto ao dano moral, os tribunais têm entendido a necessidade de se aplicar, visto 

que o consumidor é sujeitado a situação desrespeitosa pelas companhias aéreas. Nesse sentido: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA.DANO 
MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. Comprovado nos autos o dano moral experimentado 
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pelo consumidor, porquanto enfrentou situação desalentadora e desrespeitosa em face da 
danificação de sua bagagem. Falta de zelo da Requerida. Por outro lado, o valor arbitrado 
pelo juízo monocrático (R$ 3.000,00), não comporta majoração, vez que atende ao caráter 
punitivo e preventivo da condenação. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70035552413, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz 
Barcellos Lima, Julgado em 25/07/2013) TJ-RS - Apelação Cível AC 70035552413 RS (TJ-
RS), Data de publicação: 30/07/2013 (grifo nosso). 

 

Diante disso, cabe ao REQUERENTE a reparação por danos morais e materiais. 

 

III. PEDIDO 

Diante do exposto, considerando que a pretensão do AUTOR encontra 

fundamento jurídico, requer seja julgado PROCEDENTE a presente ação para declarar/constituir/ 

condenar/ anular determinar/ . (pedido imediato).  

Requer ainda (pedidos mediatos): 

a) a citação da Requerida, para que apresente sua contestação no prazo legal e compareça à Audiência 

de Conciliação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, bem como forneça a cópia 

dos email e ligações telefônicas realizadas pelo REQUERENTE; 

b) A condenação da ré ao pagamento de Danos Materiais no valor de R$ R$ 402,06 (quatrocentos e 

dois reais e seis centavos); 

c)  A condenação da ré ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

d) Que seja expedido Ofício ao TRE, à Secretaria de Receita Federal e a outros órgãos públicos para 

que seja informado o endereço atualizado da ré;  

Requer, por fim,  que todos os atos sejam publicados em nome da 

advogada XXXXXXXXXXX, OAB/DF XXXXX, sob pena de nulidade. 

Provará o Autor o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitido, em especial pela prova documental acostada aos autos, pela ulterior untada 

daquelas que não se façam presentes no momento, pela produção de prova testemunhal, 

caso se faça necessário pela produção de prova pericial, caso se faça necessário, quando, 

então, serão apresentados os quesitos a serem respondidos pelo perito oficial, bem como 

indicado perito assistente, pelo depoimento pessoal, bem como por outras provas que se 

fizerem necessárias. 
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O valor da causa é de R$ 0000000,000 (valor por extenso). 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

Brasília, 1º de fevereiro de 2020 

  
 
 
 

XXXXXXXXXX 
OAB/DF XXXXX 

 
 
b. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
Requerimento para a citação do réu. 
 

DO PEDIDO 

Diante do exposto, considerando que a pretensão do AUTOR encontra 

fundamento jurídico, requer seja julgado PROCEDENTE a presente ação, para que seja a 

parte requerida condenada (pedido imediato) ao pagamento de Danos Morais e materiais 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (pedido mediato).  

OU 

Diante do exposto, considerando que a pretensão do AUTOR encontra 

fundamento jurídico, requer seja julgado PROCEDENTE a presente ação, para que seja 

reconhecida a inexistência de relação jurídica (pedido imediato), em relação aos contratos 

indicados, com o devido cancelamento (pedido mediato). 

OU 

Diante do exposto, requer preliminarmente, que seja concedida os benefícios da 

Justiça Gratuita nos termos do art. 4º da lei 1.060/50 e art. 1º da lei 7115/1983, pois a 
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Promovente não tem condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas 

processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 

Requer ainda a condenação da parte requerida (pedido imediato) ao 

pagamento de R$ XXXXX (por extenso), a título de danos materiais (pedido mediato). 

 

Requer ainda 

a) A citação da ré, para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena dos 

efeitos da revelia e confissão ficta quanto à matéria; (pedido mediato) 

b) A inversão do ônus de prova como preceitua o Código de Defesa do Consumidor em seu 

art. 6º, inc. VIII. (pedido mediato) 

c) Seja condenado o Requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, na base usual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, e nas demais 

cominações legais; (pedido mediato) 

d) Todos os documentos inclusos são declarados autênticos, sob a forma do artigo 425, inciso 

IV do Código de Processo Civil; (pedido mediato) 

e) Juros e correção monetária. (pedido mediato) 

f) A tramitação prioritária, nos termos do Estatuto do Idoso, ART. 71, (cópia RG anexada);  

g) O benefício da Justiça Gratuita, já que o autor não pode arcar com custas processuais sem 

prejuízo de seu sustento. Art. 98,99 do NCPC. (pedido mediato) 

O autor não tem interesse na audiência de conciliação. (pedido mediato) 

Provará o réu o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, em 

especial pela prova documental acostada aos autos, pela ulterior untada daquelas que não 

se façam presentes no momento, pela produção de prova testemunhal, caso se faça 

necessário pela produção de prova pericial, caso se faça necessário, quando, então, serão 

apresentados os quesitos a serem respondidos pelo perito oficial, bem como indicado perito 

assistente, pelo depoimento pessoal, bem como por outras provas que se fizerem 

necessárias. (pedido mediato) 
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Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Dra. 

XXXXXX, OAB/DF nº XXXXX, sob pena de nulidade. 

O valor da causa é de R$ XXXXXXXX (XXXXXX) 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

Data  

Assinatura 

 
 

3. RÉPLICA DO AUTOR 
a. Manifestação do Autor à contestação 

 
Modelo de Contestação 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO __ JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE  BRASÍLIA-DF  

 

Processo nº XXXXXXX.  

 

NOME DO RÉU, devidamente qualificado (ou incluir os dados 

brasileiro, casado, servidor público, RG nº 000000 – SSP/DF, CPF nº 00000000-00, 

residente no Setor Leste, Quadra XXX, bloco XXX, casa XXXXX, Gama/DF – CEP 

XXXXXXX, telefone (61) 99999-9999, meuendereçoeletronico@gmail.com, filho 

XXXXXXXzão e XXXXXXXXinha,), por intermédio de seus advogados, procuração inclusa, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar 

 

 

CONTESTAÇÃO (COM PEDIDO DE RECONVENÇÃO, SE FOR O CASO) 

 



 
 
 
 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO, BACHARELADO 
Autorizado pela Portaria n°83, de 16 de janeiro de 2002. Publicada no DOU 18/01/2002, Edição nº 13. Seção 1, pág. 28 

Renovado o Reconhecimento de Curso pela Portaria nº 270, de 03 de abril de 2017. Publicada no DOU 04/04/2017, Edição 
nº 65, Seção 1, págs. 105 até 109. 

 [Em vigor para os alunos que ingressaram a partir do 2° semestre letivo de 2016.2] 

 

7

em face de ação movida por NOME DO AUTOR, devidamente qualificado, nos termos e 

condições que se seguem: 

I. DAS PRELIMINARES (ART. 337, CPC) 
 
Da gratuidade de justiça 
 
 

Cabe informar que o processo tomou proporções financeiras que não 

podem ser suportadas pelo Requerido, visto que o pagamento de peritos e outros custos 

processuais comprometerão seu sustento e de minha família, necessitando, portanto, da 

Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de 

Processo Civil). Requer, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo. Além 

disso, o esposo e a filha encontram-se desempregados e, somente ela, arca com todos os 

custos de toda a família.  

A concessão da gratuidade de justiça posteriormente ao ajuizamento da 

ação é permitido. Nesses sentido: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA APÓS A SENTENÇA. HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO DE CUSTAS. EFEITOS DA CONCESSÃO. A 
concessão do benefício da gratuidade judiciária alcança os atos processuais a partir 
do momento do pedido e os que lhe forem posteriores, não atingindo aqueles que 
antecedem ao requerimento. Coisa julgada. A  concessão do benefício da gratuidade no 
cumprimento de sentença não alcança à fase de conhecimento. Precedentes 
jurisprudenciais. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento. 
(Agravo de Instrumento Nº 70059357434, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 14/04/2014)TJ-RS - Agravo de 
Instrumento AI 70059357434 RS (TJ-RS). Data de publicação: 17/04/2014 (grifo nosso) 

Diante disso, requer a concessão da gratuidade de justiça para as 

Reconvintes. 

 
Da Coisa Julgada 
 

Em xxxxxx, o autor ajuizou ação número XXXXXX, que tramitou na 
Vara de XXXXX. Em sentença, o Juiz proferiu a seguinte sentença: 

 
 
XXXXXXXXXX 
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O Autor não interpôs recurso de Apelação. A sentença transitou em 
julgado em XXXXXX. 

Diante do exposto, requer a extinção do presente feito sem julgamento 
de mérito, nos termos do Art. 485, V, do CPC. 
 
 
II. DA PRESCRIÇÃO  
 

Superada as preliminares, incumbe ao Requerido informar que a 

pretensão do autor se encontra prescrita. O autor e requerido firmaram contrato de compra 

e venda em XXXXXXXX.  

Nesses termos, os Tribunais têm entendido que 

REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º DO CC. OBSERVÂNCIA. 
Considerando que a ação foi ajuizada quando já ultrapassado o prazo prescricional trienal para as 
pretensões de reparação civil, previstas no ART. 206, § 3º, V, DO CC, impõe-se a manutenção da 
sentença que reconheceu a prescrição trienal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487,II, do CPC. TRT 16ª, TRT-16 : 0016787-98.2015.5.16.0005 0016787-
98.2015.5.16.0005 

 

Diante do exposto, requer a decretação da prescrição. 

 

O autor, contudo, não ajuizou a execução no prazo determinado, 

conforme prevê a Súmula 150 do SFT, nos seguintes termos: “Sumula 150 - Prescreve a 

execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” 

Diante do exposto, requer a extinção da presente execução  

 
 
III. PRELÚDIO FÁTICO 
 
 

IV. DIREITO 

DIREITO 

Diante disso, a pretensão do requerente é infundada. 

 

V. DA RECONVENÇÃO 
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De acordo, com a lei 13.105/15, em seu art. 343, “é lícito ao réu propor 

reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa”.  

Como amplamente demonstrado nesta resposta, foi a Reconvinda que 

ultrapassou os limites estabelecidos no condomínio e colocou sua placa e espaço 

inapropriado, prejudicando a RECONVINTE. 

FATO/ DIREITO 

Assim, o RECONVINTE faz jus a indenização por danos materiais e 

morais no montante de XXXX. 

 

IV. PEDIDO 

Diante do exposto, requer sejam acolhidas as Preliminares de gratuidade de 

justiça e de Coisa julgada. Superadas, requer a decretação da Prescrição, nos termos do art. 487,II, 

do CPC. Se assim Vossa Excelência não entender, que seja julgada IMPROCEDÊNCIA da 

presente ação. 

Quanto à RECONVENÇÃO apresentada requer que:  

a) seja ela julgada totalmente procedente para que a reconvinda 

XXXXXXXX, 

b) seja a Reconvinda devidamente citada, na pessoa de seu advogado, 

para se manifestar, no prazo legal, à Reconvenção apresentada, sob pena de revelia e 

confissão ficta;  

c) ao final, pugna pela condenação da reconvinda ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, conforme art. 85,§1, CPC. 

Requer ainda a oitiva das testemunhas abaixo arroladas que 

compareceram independente de intimação, e, por fim, que todas as publicações sejam feitas 

em nome da advogada XXXXXXXXXXXX, sob pena de nulidade. 
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Provará o réu o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitido, em especial pela prova documental acostada aos autos, pela ulterior untada 

daquelas que não se façam presentes no momento, pela produção de prova testemunhal, 

caso se faça necessário pela produção de prova pericial, caso se faça necessário, quando, 

então, serão apresentados os quesitos a serem respondidos pelo perito oficial, bem como 

indicado perito assistente, pelo depoimento pessoal, bem como por outras provas que se 

fizerem necessárias. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

 

DATA  

ASSINATURA 

 

 
4. SANEAMENTO DO PROCESSO e PRODUÇÃO PROVAS 

a. Saneamento do processo 
b. Produção de provas 

5. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 
a. Prática de Audiência de instrução e julgamento na sala de audiências 
 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
ROTEIRO DO JUIZ 

 

1 – DECLARO ABERTA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ÀS XXXXX 

2 – CERTIFICO QUE ESTÃO PRESENTES O AUTOR E O RÉU DEVIDAMENTE 

REPRESENTADOS POR SEUS PROCURADORES 

3- DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE ACORDO: PRESENTES O AUTOR E RÉU, 

DEVIDAMENTE REPRESENTADOS POR SEUS PROCURADORES. PASSO A 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO FEITO: 
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A)  QUANTO AOS PONTOS CONTROVERTIDOS: falar quais são os pontos 

controvertidos da ação 

1º)  

2º) 

3º) 

DIANTE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS, PASSO A DILAÇÃO PORBATÓRIA: 
4 - 1º) OITIVA DAS PARTES 
PEÇO QUE A PARTE RÉ RETIRE-SE DO RECINTO, ENQUANTO TOMAREI O 
DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. 

 nessa fase cabe ao juiz formular as perguntas tendo sempre como fogo os pontos 

controvertidos fixados. 

 Depois disso o juiz permitirá que o advogado da parte autora lhe faça perguntas. 

(dirigindo-se ao advogado do AUTOR): DOUTOR, O SENHOR TEM PERGUNTAS? 

(ditar as respostas para o escrivão). O juiz pode indeferir perguntas que achar 

impertinente. 

 Por conseguinte o juiz permitirá que o advogado do réu também que o advogado 

do réu também lhe faça perguntas. 

(dirigindo-se ao advogado do RÉU): DOUTOR, O SENHOR TEM PERGUNTAS? 

 Por conseguinte o juiz permitirá que o MINISTÉRIO PÚBLICO, estando presente 

também lhe faça perguntas. 

 

 As perguntas poderão ser deverão ser dirigidas ao juiz que as repassara, 

perguntando para cada uma das partes. 

 não havendo mais perguntas para o autor, o juiz mandará o escrivão chamar a 

parte ré a sala de audiências. 

5 - PASSO A TOMAR DEPOIMENTO DA PARTE RÉ: 

 nessa fase cabe ao juiz formular as perguntas tendo sempre como fogo os pontos 

controvertidos fixados. 

 Depois disso o juiz permitirá que o advogado da parte ré lhe faça perguntas. 

(dirigindo-se ao advogado do RÉU): DOUTOR, O SENHOR TEM PERGUNTAS? 
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 Por conseguinte o juiz permitirá que o advogado do autor também que o 

advogado do réu também lhe faça perguntas. 

(dirigindo-se ao advogado do AUTOR): DOUTOR, O SENHOR TEM PERGUNTAS? 

 

 Por conseguinte o juiz permitirá que o MINISTÉRIO PÚBLICO, estando presente 

também lhe faça perguntas. 

 As perguntas deverão ser dirigidas ao juiz que as repassara, perguntando para 

cada uma das partes. 

6 – PASSO A INQUIRIR AS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO AUTOR: Questiono à 

testemunha se ela é amiga, inimiga, parente ou se tem interesse na causa? 

Informo que Vossa Senhoria está compromissado com a verdade, sob pena de 

Crime de Falso testemunho. 

Observar se o advogado vai contraditar a testemunha: 
 CONTRADITA: questiona se a testemunha é amiga íntima/ se tem interesse na 

causa. deve ser apresentada antes de o Juiz fazer a primeira pergunta. 
 “Excelência, pela ordem, gostaria de contraditar a testemunha.” 
 “Por qual motivo, doutor?” 
 “Por amizade íntima, Excelência, afinal a testemunha é (padrinho, amigo, inimigo, 

amante, marido, namorado). 
 Juiz pergunta à testemunha se é verdade. Se a testemunhar falar que não é, 

compromissar a testemunha. Se falar que é, informar que não tem o dever legal de 
falar a verdade.  

 nessa fase cabe ao juiz formular as perguntas tendo sempre como foco os pontos 

controvertidos fixados. 

 Depois disso o juiz permitirá que o advogado da parte autora lhe faça perguntas. 

 Por conseguinte o juiz permitirá que o advogado do réu também que o advogado 

do réu também lhe faça perguntas. 

 Por conseguinte o juiz permitirá que o MINISTÉRIO PÚBLICO, estando presente 

também lhe faça perguntas. 

 As perguntas deverão ser dirigidas ao juiz que as repassara, perguntando para cada 

uma das partes. 
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7 – AGORA PASSO À OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA RÉ: Questiono à testemunha 

se ela é amiga, inimiga, parente ou se tem interesse na causa? Informo que Vossa 

Senhoria está compromissado com a verdade, sob pena de Crime de Falso 

testemunho 

Observar se o advogado vai contraditar a testemunha. 

 nessa fase cabe ao juiz formular as perguntas tendo sempre como foco os pontos 

controvertidos fixados. 

 Depois disso o juiz permitirá que o advogado da parte autora lhe faça perguntas. 

 Por conseguinte o juiz permitirá que o advogado do réu também que o advogado 

do réu também lhe faça perguntas. 

 Por conseguinte o juiz permitirá que o MINISTÉRIO PÚBLICO, estando presente 

também lhe faça perguntas. 

 As perguntas deverão ser dirigidas ao juiz que as repassara, perguntando para 

cada uma das partes. 

 

8- ENCERRADA AS OITIVAS, QUESTIONO SE EXISTEM OUTRAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. NÃO HAVENDO, QUE OS AUTOS VENHAM CONCLUSOS PARA 

SENTENÇA. 

14 – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ENCERRADA ÀS XXX 
 

6. ALEGAÇÕES FINAIS 
a. Análise da fase probatória e elaboração das alegações finais 

 
 
 


