
 

 

 
PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA DISSERTATIVA – TEMA JURÍDICO 

 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA DESIGNAÇÕES DE JUÍZES LEIGOS NO SISTEMA  

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO CEARÁ 
 

FUNÇÃO: JUIZ LEIGO 

 
 

(A) Abordagem do Tema – Valor: 4,00 pontos 
1) Peticionamento sem Advogado – Valor: 1,00 ponto 

Caso o pedido seja no valor igual ou inferior a 20 (vinte) salários-mínimos, não será obrigatória a assistência de advogado. Nesse 
caso, o interessado poderá apresentar a reclamação no balcão do Juizado ou encaminhá-la por e-mail, usando o endereço 
eletrônico disponibilizado no site oficial do Tribunal de Justiça. Cada unidade possui um e-mail para atendimento – Valor: 0,70 
ponto) Art. 9º da Lei nº 9.099/1995 – Valor: 0,30 ponto 

2) Deferimento da Liminar – Requisitos – Valor: 1,00 ponto 
Demonstração da probabilidade do direito – Valor: 0,50 ponto, demonstração do perigo da demora ou risco ao 
resultado útil do processo – Valor: 0,50 ponto 

3) Condenação da restituição em dobro – Valor: 1,00 ponto 
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável – Valor: 0,70 ponto. 
Art. 42, do Código de Defesa do Consumidor – Valor: 0,30 ponto 

4) Julgamento de mérito no caso concreto – Valor: 1,00 ponto 
A decretação de falência da empresa recorrente no curso do processo constitui fato superveniente modificativo capaz 
de influir no julgamento da lide – Valor: 0,50 ponto. Art. 8º da Lei nº 9.099/1995 – Valor: 0,50 ponto  

(B) Progressão Textual – Valor: 4,00 pontos 
1) Introdução, desenvolvimento e conclusão – Valor: 1,00 ponto 
2) Coesão e coerência textual – Valor: 1,00 ponto 
3) Concatenação entre os parágrafos – Valor: 1,00 ponto 
4) Lógica argumentativa – Valor: 1,00 ponto 
(C) Sugestão de solução – Valor: 2,00 pontos 
1) Extinção do feito sem resolução do mérito – Valor: 1,00 ponto, nos termos do Art. 51, IV da Lei nº 9.099/1995 – Valor: 

1,00 ponto. 
 
Fontes:  

• Lei dos Juizados. 

• Código de Processo Civil. 

• Código de Defesa do Consumidor. 

• Julgado TJCE. 

• Disponível em: https://conjug.tjce.jus.br/conjug web/pages/public/acordao.jsf?key=AXm0qAOFnJYqZ_wx7IB&w=%22juizado 
%20especial%22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


