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III Processo Seletivo de Juízes Leigos – TJ/Rio de Janeiro 

 

 O edital do Processo Seletivo de Juízes Leigos do TJ/RJ prevê uma prova escrita, que 

poderá cobrar um projeto de sentença versando sobre as disciplinas que constam no Anexo I do 

edital. Mas, o que é um projeto de sentença? É uma minuta de sentença redigida pelo Juiz Leigo, 

que é submetida para apreciação do Juiz Togado (magistrado de carreira) para homologação o 

não. A Lei nº 9.099/1995, que disciplina os procedimentos dos juizados especiais, previu esse 

procedimento: 

 

Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir 

outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. 

 

 Nos tribunais, é comum a figura do assessor de gabinete, que também elabora minutas de 

sentenças. Porém, o papel do Juiz Leigo é mais amplo, pois ele dirige a instrução, algo que não é 

feito por assessores. Além disso, ao elaborar um projeto de sentença, ele geralmente se 

identifica, colocando seu nome ao final do projeto (obs.: na prova do processo seletivo, não se 

identifique). Assessores não se identificam na minuta de sentença. 

 Na prova do Processo Seletivo, se for cobrado um projeto de sentença, o examinador 

fornecerá o enunciado. Clique abaixo para ver um exemplo de uma prova aplicada no TJ/Acre: 

 

CLIQUE PARA FAZER O DOWNLOAD DA PROVA 

 

 Se você observar, o examinador dessa prova específica colocou a seguinte orientação: 

 

Dado o caso que segue abaixo, elabore a sentença, que não deverá conter 

relatório. Máximo de 60 linhas. 

 

https://drive.google.com/file/d/197Henmyh2_DCu1jM6ucm-Q_Rh4Dzgodv/view?usp=sharing


 
 
 

 
Material preparado para os alunos da “Prática de Sentença” 

JusTutor - www.justutor.com.br 

 A maioria dos processos seletivos para Juiz Leigo, ao cobrar um projeto de sentença, 

segue esse mesmo caminho: a) fornece o enunciado de um caso; b) pede para não ser elaborado 

o relatório da sentença; c) estabelece uma quantidade máxima de linhas. Fique atento a essas 

instruções da banca examinadora. 

 Como elaborar então seu projeto de sentença? Primeiro, leia o enunciado e as instruções 

do examinador. Depois de fazer a leitura, faça uma anotação bem sintética do que terá que ser 

analisado no projeto. Vamos pegar como exemplo o caso aplicado pelo TJ/Acre (link na página 

anterior). Sugiro uma anotação rápida seguindo essa linha: 

 

a) Dados básicos da lide: 

• Autor: José da Silva 

• Ré: AZ Eletro 

• Assunto: indenização por danos morais e restituição de quantia paga. 

b) Resumo da inicial: 

• Fatos: autor alega que comprou cafeteira, o produto não foi entregue e, 

ainda assim, ele teve seu nome inscrito no SERASA. 

• Pedidos: a) indenização por danos morais em 30 salários-mínimos; b) 

devolução em dobro da quantia paga; c) inversão do ônus da prova. 

c) Resumo da defesa: 

• Fatos: não entrega do produto ocorreu por fato de terceiro (Receita 

Federal). Tentou alertar autor do atraso, mas autor trocou número de 

celular. 

• Teses defensivas: 

i. Inscrição no SERASA foi legítima, pois autor estava 

inadimplente e só não soube do atraso na entrega por culpa 

dele mesmo, já que mudou de telefone. Obs.: a ré podia 

inscrever o nome do autor no SERASA mesmo sem entregar o 

produto? O autor poderia ter suspendido os pagamentos? O 

fato de a ré ter tentado entrar em contato com o autor era 

suficiente para justificar a inscrição no SERASA? 
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ii. O pedido de indenização por danos morais é indevido. Obs.: 

analisar só se inscrição no SERASA foi indevida. Dúvidas: a) 

cabe indenização nesse caso? Por quê? 

iii. O valor pedido a título de indenização é exagerado. Obs.: 

fazer quantificação. 

iv. Não cabe inversão do ônus da prova. Obs.: esse item tem que 

ser analisado antes. Dúvida: cabe inverter ônus da prova na 

sentença ou é regra de instrução? 

v. Não cabe devolução em dobro das quantias pagas. Obs.: é 

cabível o pedido de devolução das parcelas ou o certo é 

manter o contrato? Se cabível devolução do valor, é em 

dobro? Por quê? 

d) Instrução processual: os fatos alegados pelas partes foram comprovados por 

documentos. 

 

 Essa seria uma anotação básica e rápida para não se perder na redação do projeto de 

sentença. Você pode fazer da forma como entender mais prática. As partes anotadas em 

vermelho são direcionamentos que costumo fazer para mim mesmo. Eles me ajudam a detalhar 

um pouco mais cada ponto da sentença que será abordado. 

 Outra sugestão de anotação inicial é já fazer na estrutura em que a sentença será 

redigida. Abaixo, dou um exemplo. É claro que, na hora da prova, você provavelmente vai ter que 

fazer algo mais resumido, usando palavras-chave, a fim de não perder muito tempo. Eu fiz de 

forma mais detalhada para você entender cada ponto dessas anotações. 

 

PROJETO DE SENTENÇA 

• Mencionar dispensa de relatório (art. 38). 

• Inversão do ônus da prova: 

o Falar desse pedido primeiro, pois ele é prejudicial à análise do 

restante. 

o Cabe inverter o ônus da prova na sentença? Por quê? 

• Divergência sobre problema contratual: 
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o Mencionar que os fatos alegados pelas partes ficaram comprovados 

por meio de provas documentais. 

o Decidir se ré poderia ter inscrito nome do autor no SERASA mesmo 

sem ter entregado o produto. Obs.: o fato de o atraso ter ocorrido por 

culpa da greve da Receita Federal tem alguma influência? 

o Decidir se alegação da ré de que tentou entrar em contato com o 

autor, para avisar do atraso, era suficiente para inscrever nome dele 

no SERASA. 

o Decidir se autor poderia ter suspendido os pagamentos após o atraso 

na entrega do produto. 

• Pedido de indenização por danos morais: 

o Analisar apenas se tiver decidido que ré não poderia ter inscrito nome 

do autor no SERASA. 

o Danos morais: são presumidos nesse caso? Com qual fundamento? 

Mencionar questão de o autor não ter conseguido ser fiador do 

irmão. 

o Quantificação da indenização: estabelecer o valor de forma 

fundamentada, de preferência pelo método bifásico. 

• Pedido de devolução em dobro da quantia paga: 

o A ré quer manter o contrato e entregar o produto quando for 

liberado. Esse deve ser o caminho? Por quê? 

o Se decidir que contrato realmente deve ser encerrado, devolução do 

valor pago deve ser acolhida. Mas, cabe devolução em dobro? Por 

quê? 

• Dispositivo do projeto de sentença: mencionar se houve resolução do mérito; 

se pedidos foram julgados procedentes, improcedentes ou parcialmente 

procedentes; se procedentes, ainda que em parte, detalhar o que foi 

acolhido. 

• Juros e correção monetária: lembrar de colocar, incluindo termos iniciais, 

índice de correção monetária e taxa de juros. 

• Mencionar ausência de custas e de honorários (art. 55 da Lei nº 9.099/1995). 

• Submeter projeto à apreciação do MM Juiz de Direito. 



 
 
 

 
Material preparado para os alunos da “Prática de Sentença” 

JusTutor - www.justutor.com.br 

• Local/Data 

• Assinatura (Juiz Leigo) 

 

 Reitero que, nessas anotações acima, fui bem mais detalhista do que você provavelmente 

será na prova. Use palavras-chave ao fazer as anotações prévias, sintetize ao máximo, mas não 

deixe de anotar o que deverá ser escrito no projeto de sentença. 

 Além disso, lembre-se das seguintes dicas: 

 

a) Analise todos os pedidos e todas as teses defensivas: a principal falha em 

provas de sentença é deixar a fundamentação ou o dispositivo incompleto, 

sem a análise de todos os pontos da lide. 

b) O projeto de sentença precisa apresentar uma fundamentação clara e 

adequada para todos os pedidos e teses decididos, conforme Resolução CNJ 

nº 174/2013 (art. 4º). 

c) Nesse nosso exemplo acima, do TJ/Acre, você não precisaria decidir questões 

de fato, pois o examinador disse que todos os fatos alegados pelas partes 

foram comprovados por meio de documentos. Claro, você precisaria 

mencionar essa comprovação em cada ponto da lide, mas era algo simples. 

Por outro lado, se ele apenas apresentar as provas no enunciado do projeto 

de sentença, você deverá decidir se cada fato alegado ficou ou não 

comprovado. Seja detalhista nesse ponto: mencione cada prova que motivou 

o seu convencimento. 

d) Lembre-se: se há um dispositivo de lei que ampara determinado ponto de sua 

decisão, mencione-o expressamente. Não precisa transcrever o texto do 

artigo, mas é necessário fazer referência a ele. Nesse nosso exemplo do 

TJ/Acre, se você entendesse que a pretensão da ré de manter o contrato não 

poderia ser acolhida, pois o autor tem o direito de escolher entre a resolução 

do contrato ou o seu cumprimento, bastaria citar o art. 475 do Código Civil, 

sem transcrever o texto dele. O importante é que, a cada item decidido da 

sentença, você mencione o respectivo dispositivo legal que amparou sua 

decisão, se houver. 



 
 
 

 
Material preparado para os alunos da “Prática de Sentença” 

JusTutor - www.justutor.com.br 

e) Preliminares: no nosso exemplo do TJ/Acre, não havia nenhuma. Se houver 

(ex.: ilegitimidade passiva), analise todas as preliminares antes de entrar no 

mérito.  

f) Dispositivo: não precisa detalhar as preliminares ou os pedidos não acolhidos. 

Alguns juízes detalham, mas não é obrigatório. Detalhe apenas aquilo que foi 

acolhido, seja preliminar ou questão de mérito. Seja detalhista no provimento 

judicial, quanto ao que foi acolhido. Se é um pedido de indenização por danos 

morais, por exemplo, mencione quem vai pagar para que, o valor, os juros e a 

correção monetária. 

g) Recorde-se de mencionar a não incidência de custas e de honorários 

advocatícios, tratando-se de causa que corre nos juizados especiais. Mencione 

também o dispositivo da Lei nº 9.099/1995 que trata do assunto. 

h) Lembre-se de submeter seu projeto de sentença à apreciação do MM Juiz de 

Direito. 

i) Não determine a publicação ou intimação das partes, pois isso somente será 

feito se o Juiz Togado homologar o projeto de sentença. 

j) Coloque a expressão “Local/Data”. 

k) Coloque a expressão “Juiz(a) Leigo(a) (assinatura)” ao final de seu projeto de 

sentença. 

 

 Eu separei alguns projetos de sentença elaborados por Juízes Leigos do TJ/RJ para você se 

familiarizar com a estrutura: 

 

CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O ARQUIVO COM OS PROJETOS DE SENTENÇA 

 

 Essas são algumas dicas básicas. Em nosso treinamento para o TJ/Rio de Janeiro, vamos 

exercitar cada ponto desse por meio da redação de quatro projetos de sentença. Como eu 

sempre reitero, é praticando que se aprende. Caso queira participar, as inscrições estão neste 

link: https://www.justutor.com.br/curso/curso/pratica-de-sentenca-tj-do-rj-/  

 

Alexandre Henry 

Professor do JusTutor e Juiz Federal 

https://drive.google.com/file/d/1gYTZiS0NR3py6taROStpMPCrzLYmAbEZ/view?usp=sharing
https://www.justutor.com.br/curso/curso/pratica-de-sentenca-tj-do-rj-/

