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Justiça estadual:
A função dos TJs

A Constituição Federal prevê, em seu Art. 2º, 

a existência de três poderes, independentes 

e harmônicos entre si: o Executivo, o Legisla-

tivo e o Judiciário. A principal missão do Po-

der Judiciário é prestar tutela jurisdicional a 

toda sociedade, sem distinção, defendendo 

os direitos de cada cidadão e promovendo a 

justiça. As funções cabíveis ao Poder Judi-

ciário são desempenhadas por diferentes 

órgãos, nas esferas federal e estadual, divi-

dindo-se em primeiro e segundo graus de 

jurisdição. 

A organização da Justiça estadual compete a 

cada estado e ao Distrito Federal, dividindo-se 

em juizados especiais cíveis e criminais. É sua 

responsabilidade processar e julgar qualquer 

causa que não tenha sido sujeita à Justiça 

Federal comum, do Trabalho, Eleitoral e Militar. 

A Justiça federal comumente recebe um grande 

volume de ações, em sua maioria relacionadas 

e ações da área de família, execuções fiscais de 

municípios e estados, ações cíveis, entre ou-

tros. 
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Para atender as demandas existentes em 

todo o estado, o território é dividido em co-

marcas, que abrangem um ou mais municí-

pios. O Judiciário Estadual é composta por 

juízes de Direito, que trabalham em pri-

meira instância, e os desembargadores, em 

segunda instância nos Tribunais de Justiça. 

Tem interesse em trabalhar na Justiça 

Estadual, mas ainda não sabe onde se 

encaixa melhor? Separamos neste e-book 

os cargos mais comuns de serem ofereci-

dos em concursos públicos para Tribunais 

de Justiça pelo Brasil, suas funções, os 

requisitos gerais para ocupá-los e sua base 

salarial. Siga a leitura e tire suas dúvidas!
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Os principais cargos em
Tribunais de Justiça

Por ser o órgão que coordena a atuação 

da Justiça Estadual nos diferentes estados 

brasileiros e no Distrito Federal, os Tribu-

nais de Justiça demandam profissionais de 

áreas e perfis distintos dentro da equipe. 

Confira a seguir os principais cargos da 

Justiça Estadual.

Atenção!

Os editais podem trazer algumas 

variações nas funções, requisitos e base 

salarial conforme o estado. Confira o 

edital e a legislação do estado do seu 

interesse para mais informações!
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Juiz de Direito

O Juiz de Direito tem como função princi-

pal julgar processos de natureza civil ou 

criminal. Seu trabalho envolve verificar 

queixas prestadas, presidir audiências de 

julgamento e buscar a resolução de conflitos 

apresentados à justiça através de processos. 

Os conflitos podem ser resolvidos de forma 

conciliatório, a partir de acordos realiza-

dos entre as partes envolvidas no processo 

em questão, ou judicial, com a decisão de 

condenação ou absolvição sendo responsa-

bilidade do Juiz. 

Para assumir o cargo de Juiz de Direito, o 

candidato(a) deve ter, em regra, nacionali-

dade brasileira; não registrar antecedentes 

criminais; estar em dia com as obrigações do 

serviço militar (se aplicável) e eleitorais; estar 

com CPF regularizado; possuir título de Ba-

charel em Direito, devidamente registrado; 

ter exercido atividade jurídica pelo período 

mínimo de três anos, contando-se a partir da 

obtenção do grau de Bacharel em Direito.



O cargo de Juiz(a) de Direito tem  

remuneração total a partir de 

R$ 22.213,44.
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A prova de múltipla escolha para o cargo de 

Juiz de Direito é geralmente realizada dividida 

em três blocos, com as seguintes disciplinas: 

Bloco Um, com Língua Portuguesa, Direito 

Civil, Direito Processual Civil, Direito do Con-

sumidor, Direito da Criança e do Adolescente; 

Bloco Dois, com Direito Penal, Direito Pro-

cessual Penal, Direito Constitucional e Direito 

Eleitoral; 

Bloco Três: Direito Empresarial, Direito Tribu-

tário, Direito Ambiental e Direito Administrati-

vo.
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Analista Judiciário

O Analista Judiciário é responsável por examinar 

petições processos, emitir pareceres, elaborar pro-

jetos de despachos, decisões, relatórios, sentenças 

e acórdãos. As atividades do cargo são realizadas 

no 2º grau de jurisdição, nas dependências do 

Palácio da Justiça, do Tribunal de Justiça e nas 

unidades descentralizadas. O cargo tem remune-

ração total a partir de R$ 7.352,93 e se divide em 

duas áreas: a Judiciária e a Administrativa.

Para assumir o cargo de Analista Judiciário, o 

candidato(a) deve ter, em regra, nacionalidade bra-

sileira; ser maior de 18 anos; possuir diploma de 

graduação ou certificado de colação de grau, devi-

damente registrado, de Ciências Jurídicas e Sociais, 

reconhecido pelo Ministério da Educação, para a 

Área Judiciária, ou; possuir diploma de graduação 

ou certificado de colação de grau, devidamente 

registrado, de Administração, Ciências Contábeis, 

Ciências Jurídicas e Sociais ou Economia, reco-

nhecido pelo Ministério da Educação, para a Área 

Administrativa.

A prova de múltipla escolha para o cargo de Analis-

ta Judiciário é geralmente realizada com as seguin-

tes disciplinas: Língua Portuguesa, Conhecimentos 

Específicos, Legislação e Microinformática.



O Analista Judiciário quem cuida 

do armazenamento de arquivos 

e trabalhos escritos e outros do-

cumentos, trabalhando também 

com atendimento ao público e o 

fornecimento de informações.
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O Técnico Judiciário atua nas atividades gerais 

de onde trabalha, como digitação e elabora-

ção de documentos e relatórios, atendimento 

ao público e outras atividaes de apoio. Pode 

exercer uma série de funções, dependendo da 

área em que estiver dentro do órgão público. 

O cargo tem remuneração total a partir de R$ 

3.860,28.

Técnico Judiciário

Para assumir o cargo de Técnico Judiciário, o candi-

dato(a) deve ter, em regra, nacionalidade brasileira; 

ser maior de 18 anos; possuir diploma ou certifica-

do, devidamente registrado, de curso de Nível Médio 

ou equivalente.

A prova de múltipla escolha para o cargo de Técnico 

Judiciário é realizada com as seguintes disciplinas: 

Língua Portuguesa, Matemática, Legislação e Mi-

croinformática.



As atividades de Técnico 

Judiciário podem ser realizadas 

tanto no 2º grau de jurisdição, 

nas dependências do Palácio da 

Justiça, do Tribunal de Justiça e 

nas unidades descentralizada, 

quanto no 1º grau de jurisdição, 

nas comarcas. 
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Oficial de Justiça
O Oficial de Justiça é responsável por cumprir 

ordens judiciais do Tribunal. As atividades do 

cargo podem ser realizadas tanto no 2º grau 

de jurisdição, nas dependências do Palácio da 

Justiça, do Tribunal de Justiça e nas unidades 

descentralizada, quanto no 1º grau de jurisdi-

ção, nas comarcas. O cargo tem remuneração 

total a partir de R$ 5.473,90.

Para assumir o cargo de Oficial de Justiça, o 

candidato(a) deve ter, em regra, nacionalidade 

brasileira; ser maior de 18 anos; possuir diplo-

ma ou certificado, devidamente registrado, de 

curso de Nível Médio ou equivalente.

A prova de múltipla escolha para o cargo de 

Oficial Escrevente é geralmente realizada com as 

seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Co-

nhecimentos Específicos, Tópicos de Legislação 

e Microinformática.



É o profissional encarregado 

por executar as ordens do juiz, 

realizando prisões, citações e 

penhoras.
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Oficial Escrevente
O Oficial Escrevente atua, especificamente, no 

suporte administrativo do poder judiciário, po-

dendo trabalhar diretamente em audiências, 

ao lado de juízes e desembagadores, ou no 

atendimento ao público e advogados.  As ati-

vidades do cargo podem ser realizadas tanto 

no 2º grau de jurisdição, nas dependências do 

Palácio da Justiça, do Tribunal de Justiça e nas 

unidades descentralizada, quanto no 1º grau 

de jurisdição, nas comarcas. 

O cargo tem remuneração total a partir de R$ 

3.179,94.

Para assumir o cargo de Oficial Escrevente, o 

candidato(a) deve ter, em regra, nacionalidade 

brasileira; ser maior de 18 anos; possuir diploma 

ou certificado, devidamente registrado, de curso 

de Nível Médio ou equivalente.
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A prova de múltipla escolha para 

o cargo de Oficial Escrevente é 

geralmente realizada com as 

seguintes disciplinas: Língua 

Portuguesa, Conhecimentos Es-

pecíficos, Tópicos de Legislação 

e Microinformática.
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Mãos à Obra!

A Justiça Estadual opera, geralmente, com 

um alto volume de processos. Só os Tribunais 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul e Paraná (considerados de 

grande porte) somam um total de cerca de 50 

milhões de processos pendentes, de acordo 

com dados da edição de 2016 do Justiça em 

Números. Com tamanha demanda, e estrutura-

da com um total de 2.710 comarcas espalhadas 

pelo território brasileiro, se espera sempre um 

bom número de vagas abrindo em concursos 

públicos em todo o Brasil, nos mais diversos 

cargos que já apresentamos para você.

Se você está focado em começar uma carreira 

em algum Tribunal de Justiça, mantenha-se 

sempre informado sobre a abertura de novos 

concursos no estado de sua escolha e, é claro, 

siga estudando com a gente aqui da Concurse-

ria!



Mãos à Obra!
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