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Como economizar espaço na redação da sentença de concurso 

 

 Quanto fiz a prova de sentença do concurso de Juiz Federal Substituto, no TRF da 5ª 

Região, tivemos que redigir a peça cível e a peça criminal em uma só tarde, com pouquíssimo 

espaço disponível. Foi uma tragédia. Vi candidato saindo do local de prova chorando, dizendo que 

não conseguiu terminar as sentenças nas folhas disponibilizadas. 

 Anos depois, como professor de sentença cível, comecei a notar os comportamentos dos 

meus alunos que implicavam em textos mais longos, alguns com o dobro de tamanho da média 

dos produzidos pelos demais colegas da turma. Não que sejam peças ruins. Às vezes, encontro 

sentenças maravilhosas, com fundamentações que abrangem não apenas a adequação legal do 

caso e a referência às provas produzidas, mas também citações doutrinárias bem interessantes. O 

único problema é que são sentenças para concursos, não para a vida real. Na vida real, não há 

limitação de tamanho e se o juiz quiser, ele pode fazer uma sentença bem extensa. No concurso, 

porém, isso não costuma ser recomendável. É o que sempre digo para os meus alunos: uma 

sentença com qualidade intermediária, mas completa, ainda é uma sentença; um texto magnífico, 

mas que não chega à parte dispositiva, não é considerado uma sentença. Fique com a primeira 

opção, então, se não for possível construir um texto esplêndido no curto espaço fornecido pela 

banca examinadora. 

 Dito isso, passo a compartilhar algumas dicas que criei a partir das mais de duas mil 

sentenças que já corrigi até hoje no JusTutor, para que você possa produzir uma peça pequena, 

mas sem grandes riscos de perder a qualidade. 

  

• Espaço entre parágrafos: não deixe uma linha em branco entre os parágrafos, a menos 

que você tenha espaço de sobra para fazer a sua sentença. 

• Divisão da sentença em tópicos: eu sempre sugiro que o aluno divida a sentença em 

tópicos expressos, começando pela divisão maior (Relatório, Fundamentação, 

Dispositivo) e, na fundamentação, dividindo-a em tópicos menores. Porém, se o 
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espaço na prova estiver curto, reduza essa divisão em tópicos expressos, pois cada 

vez que você cria um deles, você perde ao menos uma linha. 

• Cabeçalho: se o examinador pediu para você começar a sentença a partir da 

fundamentação, não exigindo expressamente qualquer cabeçalho, não o redija. 

• Cabeçalho: mais de um autor ou mais de um réu? Coloque todos os nomes na mesma 

linha. Não precisa colocar um em cada linha ou você perderá espaço. 

• Relatório: se o examinador tiver determinado a redação da sentença a partir da 

fundamentação, não o faça. Se o processo for de juizado especial, não o faça. 

• Relatório: se o relatório for obrigatório, coloque nele tudo o que o art. 489, I, do CPC 

exige. Mas, lembre-se: o CPC exige uma suma do pedido e da contestação. Não é 

preciso detalhar, por exemplo, o conteúdo das provas produzidas. Diga apenas, por 

exemplo, que foi realizada audiência de instrução com a colheita do depoimento 

pessoal do autor e de três testemunhas. Além disso, lembre-se que o CPC exige que o 

elató io co te ha as p i cipais oco ê cias do p ocesso. P i cipais  o sig ifica 

todas . Oco ê cias de e o  i po t cia o p ecisa  se  colocadas ex.: foi 

frustrada a primeira tentativa de citação, que só ocorreu após o autor fornecer novo 

endereço do réu – isso é algo de menor importância e não precisa estar no relatório). 

• Linhas: tudo o que couber na mesma linha deve ficar na mesma linha. Como já foi dito 

em relação ao cabeçalho, se há dois réus, por que colocar o nome deles em linhas 

diferentes? Por que colocar "Publique-se", "Registre-se" e "Intimem-se", cada ordem 

em uma linha? Coloque tudo na mesma. 

• Parágrafos: há uma lógica na construção dos parágrafos, que servem para dividir as 

ideias do texto. Mas, quando o espaço é pequeno, dá para criar parágrafos um pouco 

maiores, com dois ou três temas. 

• Aprofundamento doutrinário: algumas sentenças ficam com qualidade excepcional ao 

trazerem uma base doutrinária na fundamentação, com referência a grandes juristas. 

Sim, tem gente que consegue fazer isso em uma prova de concurso, o que é elogiável. 

Mas, é preciso cuidado para que essas digressões doutrinárias não impliquem na 

perda de espaço para terminar a sentença. Se a questão puder ser decidida apenas 

com base na legislação, por exemplo, somente cite doutrina se você estiver bem 

tranquilo quanto ao tempo/espaço para terminar a prova. Se estiver tranquilo, 

agregue tudo o que puder enriquecer a sua sentença. Mas, só se estiver tranquilo. 
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• Cuidado com a caligrafia: você vai redigir a sua peça na hora da prova de forma 

manuscrita. Por isso, preste atenção à sua letra para verificar se ela não é muito 

grande. Se for, comece um treinamento para reduzi-la, custe o que custar. 

• Transcrição de depoimentos: algo que sempre recomendo aos meus alunos é que 

apontem de forma expressa as provas que motivaram o convencimento deles na 

solução do caso. Isso significa dizer, por exemplo, que foi considerado que a culpa 

pelo acidente de trânsito foi do réu João Santana porque a testemunha Carlos Vieira, 

em seu depoimento, afirmou que ele avançou o semáforo vermelho. Esse 

apontamento das provas, de forma clara e expressa, é essencial. Mas, tem aluno que, 

em um caso desses, acaba transcrevendo todo o depoimento de Carlos, o que é 

desnecessário. Vá direto ao ponto central da prova que motivou o seu 

convencimento, deixando de transcrever na sentença tudo aquilo que não interessa. 

• Artigos de lei: não transcreva na sentença artigos de lei, a menos que isso seja essencial 

para a compreensão da fundamentação que você está construindo. Se não for, 

sempre faça referência ao dispositivo legal, mas apenas por meio da indicação do 

ú e o da o a e do ú e o do a tigo ex.: I defi o o pedido de de u ciaç o da 

lide, pois foi feito após a co testaç o, co t a ia do o disposto o a t. 6 do CPC . 

• Siglas e abreviações: sempre me perguntam se é proibido ou não colocar siglas e 

abreviações na prova. Eu sempre respondo a mesma coisa. Primeiro, olhe se o 

examinador usou siglas na proposta de sentença. Se ele se referiu ao Código de 

P ocesso Civil ape as co o CPC , e t o você pode edigi  a sua peça esc eve do 

ape as CPC . Caso co t io, siga as o as da áBNT, ue dete i a  ue, a 

primeira vez, você deve escrever o nome por extenso, seguido da sigla entre 

pa ê teses, pode do, depois disso, usa  ape as a sigla. Ex.: ássi , os te os do 

art. 126 do Código de Processo Civil (CPC), a denunciação da lide deve ser indeferida. 

Trata-se de uma imposição do CPC que não foi observada pelo réu e não pode ser 

desp ezada . 

• Não faça relatório dentro da fundamentação: um problema muito comum nas 

sentenças que corrijo é o aluno iniciar a análise de temas da fundamentação com uma 

espécie de relatório do que será abordado. Observe esse exemplo: 
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1ª Sentença: 

 

II.2.1 – Do Pedido de Pensão em Favor de CARLOS GERALDO DA SILVA 

 

Representado por sua mãe Olívia Menezes, o autor, em sua inicial, narrou 

que é filho de Osvaldo Márcio da Silva e que sofrera um acidente 

automobilístico em julho de 2015, quanto tinha 29 anos de idade, tornando-

se incapaz para o trabalho e para os atos da vida civil, em função da sequelas 

neurológicas graves advindas do acidente. 

O autor fez pedido administrativo com data de entrada do requerimento 

(DER) em 17/04/2017, mas teve seu pedido negado pelo INSS sob a alegação 

de que não houve comprovação da dependência financeira e de que só é 

considerado dependente o filho cuja incapacidade é antecedente à data em 

que a pessoa completar 21 anos de idade. 

Em contestação, o INSS defendeu a negativa de concessão do benefício, 

argumentando que não há provas de que Carlos Geraldo da Silva seja incapaz 

e que o acidente que teria gerado a incapacidade ocorreu após ele ter 

completado 21 (anos), tendo sido aposentado por invalidez com renda de um 

salário mínimo, o que afastaria a dependência financeira de seu pai. 

As provas dos autos demonstram que não cabe razão ao INSS. 

O simples fato de ter sido concedida aposentadoria por invalidez, por si só, já 

demonstra o reconhecimento da incapacidade para o trabalho por parte da 

autarquia federal. Confirmando esse situação e reconhecimento a condição 

de invalidez, o perito judicial concluiu pela incapacidade absoluta para o 

trabalho e para os atos da vida civil desde 14 de julho de 2015, em virtude do 

acidente automobilístico que deixou o autor paraplégico e com lesão 

encefálica grave, causando sequela cognitiva severa. 

 

(após o texto acima, a sentença segue analisando os demais pontos 

controvertidos acerca do pedido de pensão feito por Carlos Geraldo da Silva) 

 

Total: 1.575 caracteres com espaços (excluído o título). 
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2ª Sentença: 

 

Quanto ao autor Carlos Geraldo da Silva. 

 

A prova pericial evidenciou que o autor Carlos é incapaz para o trabalho e 

atos da vida civil desde o acidente de 14.07.2015.  

 

(após o texto acima, a sentença segue analisando os demais pontos 

controvertidos acerca do pedido de pensão feito por Carlos Geraldo da Silva) 

 

Total: 125 caracteres com espaços (excluído o título). 

 

 Conseguiu perceber a diferença? Esse era um capítulo da sentença em que o aluno 

deveria analisar se o autor Carlos Geraldo da Silva teria direito ou não à pensão. O primeiro ponto 

era saber se Carlos realmente estava incapacitado para o trabalho, vez que ele era maior de idade 

e só teria direito à pensão por morte do seu pai se fosse incapaz. O que as duas sentenças acima 

fizeram? A primeira fez um relatório imenso até chegar à conclusão de que a perícia havia 

concluído que realmente havia incapacidade por parte de Carlos. A segunda sentença? Gastou 

menos de 10% do texto da anterior para dizer a mesmíssima coisa. 

Esse problema de construir relatórios dentro da fundamentação, especialmente como 

recurso para abrir a discussão de cada tema, é um dos principais responsáveis por sentenças 

gigantescas, segundo a minha experiência. Cuide para que isso não ocorra. E cuide de treinar, 

sempre, textos mais concisos, estabelecendo um limite para a sua peça (ex.: seis folhas 

manuscritas) e fazendo o que for preciso para que a sentença caiba dentro desses limites. Esse 

treinamento pode ser a diferença entre você ser aprovado ou não no concurso. 

 

Alexandre Henry 

Professor do JusTutor e Juiz Federal 


