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MINUTA DE FORMATAÇÃO DE PEÇAS JURÍDICAS CÍVEL 
E PENAL PARA OS NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO - UDF 
 
 
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
 
Papel: A4 - cor branca. 
Margens: 
 Superior : 4,0 cm; 
 Inferior: 2,5 cm; 
 Esquerda: 3,5 cm; 
 Direita: 2,0 cm; 
 Rodapé: 1,5 cm; 
 Cabeçalho: 1,5 cm. 
 
Layout: Cabeçalhos e rodapés diferentes na primeira página. 
Alinhamento vertical: Topo 
 
Cabeçalho primeira página: 
 Logotipo UDF Centro Universitário centralizado 
 Tamanho: Altura absoluta 1,76 cm, Largura absoluta 14,65 cm. 
 
 

 
 
 
Rodapé primeira página: 
Ref.: Informações gerais da sede do Núcleo de Prática Jurídica. 
Fonte Arial, tamanho 8, Primeira linha em negrito, texto centralizado 
Exemplo de texto: 
 
 

Centro Universitário do Distrito Federal 

Núcleo de Prática Jurídica – Unidade de Prática Forense de Taguatinga 
CNC 4, lote 13, loja 1, Taguatinga/DF, CEP 72115-545 

Telefone: (61) 3352-2095, 3352-0785 
http://www.unidf.edu.br 

 
Cabeçalho a partir da segunda página: 
Logotipo UDF Centro Universitário centralizado 
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Tamanho: Altura absoluta 1,17 cm, Largura absoluta 9,61 cm 
 
 

 
 
 
Rodapé a partir da segunda página 
Apenas número de página à direita da folha, em fonte Times, tamanho 13. 

 
 
ELEMENTOS TEXTUAIS 
 
Endereçamento petição 
Fonte Times, tamanho 13, texto em caixa alta, negrito. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Espaçamento antes e depois e 0 cm. 
Espaçamento entre linhas em múltiplo 1,25 pt. 
Exemplo de texto:  
 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO (FEDERAL) DA 

__ª VARA CÍVEL (CRIMINAL/FEDERAL) DA CIRCUNSCRIÇÃO (SEÇÃO) 

JUDICIÁRIA DE (BRASÍLIA/PARANOÁ/GAMA/TAGUATINGA...)/DF (DO 

DISTRITO FEDERAL). 

 
Indicação epígrafe 
Fonte Times, tamanho 12, texto com primeira em maiúsculo, itálico. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Espaçamento antes e depois em 0 cm. 
Espaçamento entre linhas em simples. 
Enquadramento de diagramação entre 12 a 13 cm, vertical, do corpo da folha.  
Exemplo de texto:  
 
Autos do processo n. 0000-0/09 
 
Qualificação do jurisdicionado e nome da peça 
Fonte Times, tamanho 12, texto com nome do requerente em maiúsculo, negrito. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Recuo especial (primeira linha) em 2,5 cm.  
Espaçamento antes e depois em 0 cm. 
Espaçamento entre linhas em múltiplo 1,25. 



 

3 / 5 

Enquadramento de diagramação entre 14 a 15 cm, vertical, do corpo da folha.  
 
Nome da peça: 
Fonte Times, tamanho 13, texto em maiúsculo, negrito. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Espaçamento antes e depois em 12 pt cada. 
Espaçamento entre linhas em simples. 
 
Exemplo de texto:  
 
 

FULANO DE TAL, brasileiro, solteiro, profissão, residente e domiciliado 

no ENDEREÇO TAL, vem a Vossa Excelência, por intermédio dos advogados do 

Núcleo de Prática Jurídica Tal, que esta subscrevem, oferecer 

(propor/impetrar/requerer/interpor) 

NOME DA PEÇA, 

nos termos do art. 000 da Lei n. 0000/00, em face de BELTRANO DE TAL, brasileiro, 

solteiro, profissão, residente e domiciliado no ENDEREÇO TAL, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos seguir apresentados. 

 
Títulos 
Fonte Times, tamanho 13, texto em maiúsculo, negrito. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Recuo especial (hanging) em 2,5 cm.  
Espaçamento antes em 60 pt e depois em 18 pt. 
Espaçamento entre linhas em múltiplo 1,25. 
Paginação: manter com o próximo 
Numeração seguencial em algarismo romano: I, II, III, IV, V, VI... 
 
Subtítulos 
Fonte Times, tamanho 12, texto em maiúsculo, itálico. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Recuo especial (hanging) em 2,5 cm.  
Espaçamento antes em 18 pt e depois em 12 pt. 
Espaçamento entre linhas em múltiplo 1,25. 
Paginação: manter com o próximo 
Numeração seguencial em algarismo romano: I.I, I.II, I.III, I.IV, I.V, I.VI... 
 
Itens de subtítulos 
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Fonte Times, tamanho 12, primeira sílaba em maiúsculo, itálico. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Recuo especial (hanging) em 2,5 cm.  
Espaçamento antes em 18 pt e depois em 12 pt. 
Espaçamento entre linhas em múltiplo 1,25. 
Paginação: manter com o próximo 
Numeração seguencial em algarismo romano: I.I.a, I.I.b, I.I.c, I.I.d, I.I.e... 
 
Corpo de texto 
Fonte Times, tamanho 12. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Recuo especial (primeira linha) em 2,5 cm.  
Espaçamento antes em 0 pt e depois em 6 pt. 
Espaçamento entre linhas em múltiplo 1,25. 
Paginação: controle de linhas órfãs. 
Obs.: Parágrafos técnicos não possuem mais do que 52 palavras. 
 
Citações 
a) transcrição acima de 3 linhas 
Fonte Times, tamanho 11. 
Alinhamento justificado. 
Recuo à esquerda em  3,5 cm e direita em 0 cm. 
Espaçamento antes em 0 pt e depois em 6 pt. 
Espaçamento entre linhas simples. 
 
b) transcrição até 3 linhas 
Corpo de texto (vide formatação acima), porém entre aspas e itálico. 
 
Observação: vide NBR 10520/ABNT. 
 
Nota de Rodapé 
Fonte Times, tamanho 10. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à direita e esquerda em 0 cm. 
Recuo especial (hanging) em 0,36 até nota nº. 9; em 0,43 até nota nº. 99; e, em 0,64 pt até 
nota nº 999.  
Espaçamento antes e depois em 0 pt. 
Espaçamento entre linhas simples. 
 
Parágrafo numerado: 
Fonte Times, tamanho 12. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à esquerda em 2,5 cm e direita em 0 cm. 
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Recuo especial (hanging) em 0,50 cm.  
Espaçamento antes em 0 cm e depois em 6 pt. 
Espaçamento entre linhas em múltiplo 1,25 pt 
Exemplo de texto: 
 

a) preliminarmente - nomnom nom onom nomono nom onom nomono nom 

onom nomono nom onom nomono nom onom nomono nom onom nomono 

nom onom nomono nom onom nomono; 

b) caso, porém, seja outro o entendimento de Vossa Excelência, por simples 

argumentar, queira nom nomono nom onom nomono nom onom nomono 

nom onom nomono nom onom nomono nom onom nomono; 

 
Requerimento final e data 
Fonte Times, tamanho 12, itálico. 
Alinhamento justificado. 
Recuos à esquerda em 7,50 cm e direita em 0 cm.  
Espaçamento antes em 0 pt e depois em 6 pt. 
Espaçamento entre linhas em múltiplo 1,25. 
Exemplo de texto: 
 

Requer deferimento. 

Brasília/DF, 01 de janeiro de 2000. 

 
 
Assinaturas 
Fonte Times, tamanho 12, texto em maiúsculo, centralizado 
Alinhamento justificado em tabela 2x2 (linhas x colunas). 
Tabela sem borda; 
Primeira coluna: Nome do Aluno; Matrícula 
Segunda coluna: Nome do Professor; OAB 
Abaixo (opcional) terceiro nome centralizado ou nova tabela 2x2, caso haja outros 
professores/alunos subscritores. 
Exemplo de texto: 
 
 

ALUNA DE TAL PROFESSOR DE TAL 
MATRÍCULA: 00/0000-0 OAB-DF Nº. 0.000 

 
 
 

JURISDICIONADO DE TAL 
RG Nº. 0.000.000 SSP/DF 


