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PEÇA PROCESSUAL SIMULADA

Caso hipotético:
Juliana Bueno Gonzaga, brasileira, maior e capaz, teve um rápido relacionamento amoroso
com Davi Souza Gomes em Setembro de 2011, nascendo desta união a menor Loanna
Bueno Gonzaga em Junho de 2012, sendo devidamente registrada.
Ocorre que a senhora Juliana vem cuidando da menor com seus próprios recursos, sem
nenhum auxílio financeiro do pai da criança. Insta ressaltar, que o genitor é gerente em
uma casa de departamentos, auferindo uma renda mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e
novecentos reais), vive com seus pais, dirige carro próprio e contribui com 100% (cem por
cento) do salário mínimo para outro filho menor. Desta forma a mãe da criança, o (a)
procurou, para que na condição de seu (sua) advogado (a) sejam tomadas as medidas
judiciais adequadas em favor da menor Loanna.
Para tanto, crie fatos hipotéticos que serão destinados à fundamentação da peça
processual.
1. A petição deve ser digitada utilizando fonte Arial 12, espaçamento 1,5, devendo ainda
constar no início, dados de identificação do aluno (nome, período, matrícula). Caso a peça
processual seja copiada por outro acadêmico, ambas serão desconsideradas, e será
atribuído nota zero ao estagiário.
2. Atentar para a estética exigida para este tipo de peça processual, a linguagem jurídica
adequada, bem como ao tratamento ofertado às partes do pedido e aponte, quando
necessário, os dispositivos legais aplicáveis e/ou o enquadramento legal dos fatos.
3. Para o critério de qualidade das peças processuais serão considerados os seguintes
requisitos:
I . adequação das peças aos problemas apresentados;
II. domínio do raciocínio lógico e jurídico;
III. fundamentação e sua consistência;
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IV. capacidade de interpretação e exposição;
V. correção gramatical;
VI . postura ética.
4. Crie dados hipotéticos e fundamente na doutrina, na jurisprudência e na legislação.
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