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Considerações iniciais
O objetivo deste documento consiste em apresentar as mudanças
introduzidas pelo novo fluxo do Juiz Leigo e servir como fonte de consulta acerca
das atividades a ele inerentes.
Este manual abrange tanto as atividades dos Juízes Leigos quanto dos
magistrados.

Legislação atinente
• Lei nº 9.099, de 26 De Setembro De 1995.
• Resoluça( o nº 174 do Conselho Nacional de Justiça Dispo( e sobre a
atividade de juiz leigo no Sistema dos Juizados Especiais dos Estados e do
Distrito Federal.

O novo fluxo
Este novo fluxo, destinado a0 pratica de atos pelos juí2zes leigos e suas
interaço( es com o Gabinete do Magistrado, foi proposto a0 DITEC pelo Juiz Auxiliar
da Preside9 ncia do TJPB, Dr. Meales Medeiros de Melo. A Figura 1 apresenta sua
visa( o geral.
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Figura 1. Novo fluxo de Juiz leigo
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A tarefa do Juiz Leigo
Basicamente, a tarefa do leigo consiste de: [CLE] Elaborar ato de juiz
leigo:
• Ao inicia2 -la, sera2 lançado – no processo – o evento: “Conclusos ao Juiz
Leigo”.
• As transições de saída:
I - Na( o elaborar e devolver ao carto2 rio: para o caso de encaminhamento
por engano. Assim, o processo sera2 devolvido ao carto2 rio, ao passo que,
sera2 lançado o evento: “Cancelada a movimentaça( o processual Conclusos
ao Juiz Leigo”
II – Assinar o documento: que encaminhara2 o processo para o gabinete do
magistrado.

Ale2 m disso, ha2 uma a2 rea destinada a0 interaça( o do Juiz Leigo com o gabinete,
qual seja: ÁREA DE ANOTAÇÕES (PARA JUIZ LEIGO E GABINETE). O
conteúdo armazenado nesta área não será juntado aos autos dos
processos. A Figura 2, apresenta seus detalhes
Caso o conteu2 do do documento produzido pelo Leigo, ao ser apreciado pelo
magistrado, na( o seja homologado, ele podera2 devolver ao Leigo. Ao faze9 -lo, o
processo retornara2 e esta tarefa apresentara2 a mensagem, acima do editor de
texto em cor vemelha: Atenção o projeto de sentença não foi homologado
pelo magistrado. Vide Figura 3.
Outra caracterí2stica desse fluxo diz respeito ao sigilo do documento
produzido pelo Leigo, ou seja, enquanto ele não for apreciado (homologado
ou não) pelo magistrado, será mantido sigiloso.
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Figura 2. Tarefa [CLE] Elaborar ato de juiz leigo.
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Figura 3. Tarefa [CLE] Elaborar ato de juiz leigo - quando na( o ha2 homologaça( o do documento.
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As tarefas do Gabinete
Para o Gabinete (assessoria e magistrado), existem duas tarefas:
• A primeira, [CLE] Minutar homologação de ato de juiz leigo: Ao abrir
essa tarefa, na tela a0 direita sera( o apresentadas duas abas: uma intitulada
Projeto de sentença, cujo teor reflete o que fora produzido pelo juiz leigo;
e outra denominada de Elaborar minuta de homologação, em que ha2 um
editor para minuta, uma a2 rea de anotaço( es e a a2 rvore de movimentos
processuais.
A partir dela, ha2 duas opço( es de tramitaça( o: Encaminhar minuta de
homologação para assinatura: Uma vez preenchidos os campos
requeridos, tramitara2 o processo para assinatura pelo magistrado; e NÃO
homologar e devolver ao juiz leigo: Esta opça( o cancelara2 o evento
“Conclusa( o”, devolvera2 o processo para que o leigo, por exemplo, retifique
o documento e, atenção, removera2 a assinatura do documento produzido
pelo leigo, tornando-o minuta novamente. As Figuras 4 e 5 apresentam,
respectivamente as abas Projeto de sentença e Elaborar minuta de
homologaça( o.
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Figura 4. Tarefa [CLE] Minutar homologaça( o de ato de juiz leigo – Aba Projeto de sentença
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Figura 5. Tarefa [CLE] Minutar homologaça( o de ato de juiz leigo – Elaborar minuta de homologação
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•

A segunda, [CLE] Assinar homologação de ato de juiz leigo: Esta tarefa,
por sua vez, pertence exclusivamente ao magistrado. Dela, pode-se
realizar modificaço( es no texto da minuta, assinar a minuta de
homologaça( o, ou retornar para a tarefa [CLE] Minutar homologaça( o de
ato de juiz leigo.

Uma vez assinada a homologação, será removido automaticamente o
sigilo do projeto de sentença e o processo seguira2 seu fluxo no carto2 rio.
OBS.: O magistrado deve selecionar um dos movimentos condizentes com a
decisa( o do leigo.
Ex. 01: Se procedente o pedido, incluir o movimento de co2 digo 219

Ex. 02: Se desacolhidos os embargos, incluir o movimento de co2 digo 200

Ex. 03: Se extinto o feito por ause9 ncia do autor na audie9 ncia, incluir o
movimento de co2 digo 11376

Se despacho ou decisa( o, incluir o movimento correspondente ao despacho ou
decisa( o proferida pelo juiz leigo.
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Sobre este documento
Este manual foi elaborado pela Diretoria de Tecnologia da informaça( o do
Tribunal de Justiça da Paraí2ba em agosto de 2019.
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