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O verdadeiro conhecimento 
vem de dentro. 

- Sócrates
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1. Do Tribunal de Justiça  
de São Paulo. 

 

O QUE É TJ SP? 

  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é considerado 
o maior Tribunal do mundo em volume de processos. O número de 
ações demandadas no judiciário estadual paulista corresponde a 
25% do total de processos em andamento na Justiça brasileira (de 
acordo com dados do relatório “Justiça em Números 2017”, 
produzido pelo Conselho Nacional de Justiça). Consequentemente, 
é o tribunal com a maior força de trabalho: 2,6 mil magistrados e 
aproximadamente 43 mil servidores, em 319 comarcas do Estado.  
                  Por ser um Tribunal Estadual tem como função julgar 
todas as causas que não se enquadram na competência da Justiça 
especializada (Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar). Entre os 
tipos de demandas recebidas na Justiça paulista estão a maioria das 
ações cíveis (indenizações, cobranças, Direito do Consumidor etc.); 
dos crimes comuns; processos das áreas de Família, Infância e 
Juventude, Falências e Recuperações Judiciais e Registros Públicos; 
execuções fiscais dos Estados e municípios etc. Por essa razão, a 
Justiça dos Estados é considerada a mais próxima do dia a dia dos 
cidadãos. 

Fonte: http://www.tjsp.jus.br/QuemSomos  
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Se você quiser alguém em 
 quem confiar, confie em 

si mesmo. 
- Renato Russo 
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2. Da Carreira de 
Escrevente. 

 

EXIGÊNCIAS DO CARGO: 

 Nível Médio 

Obs.: Há um Projeto de Lei para que o concurso exija nível 
superior, no entanto o Presidente Manoel de Queiroz Pereira 
Calças, enviou ofício à ALESP questionando a constitucionalidade 
do projeto de lei. Entendemos que difícil será a alteração para 
nível superior neste momento de ajuste fiscal, pois a alteração 
implicaria, inexoravelmente, em mais despesas para TJ SP. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

             Executar atividades relacionadas à organização dos serviços 
que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às 
unidades do Tribunal de Justiça, dar andamento em processos 
judiciais e administrativos, atender o público interno e externo, 
elaborar e conferir documentos, controlar a guarda do material de 
expediente, atualizar-se quanto à legislação pertinente à área de 
atuação e normas internas. 
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ATIVIDADE JURÍDICA 

               Sabemos que vários concursos apresentam como 
requisito ao ingresso definitivo a comprovação de um tempo 
mínimo de exercício de atividade jurídica.  

              A Emenda Constitucional 45/2004 incluiu a exigência de 
que, os bacharéis em direito que ingressassem nos quadros da 
Magistratura e do Ministério Público deverão contar com, no 
mínimo, três anos de atividade jurídica. 

             Sendo o cargo de Escrevente de exigência nível médio, 
como fica a situação de um Escrevente que quer prestar concurso 
para Juiz ou Promotor? 

               De acordo com a Resolução n.º 75, de 12 de maio de 2009: 

 Art. 59. Considera-se atividade jurídica, para os efeitos do art. 58, 
§ 1º, alínea “i”: 

... 

§ 2º A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente 
a cargos, empregos ou funções não privativas de bacharel em 
Direito será realizada mediante certidão circunstanciada, 
expedida pelo órgão competente, indicando as respectivas 
atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utilização 
preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de 
Concurso, em decisão fundamentada, analisar a validade do 
documento. 

             Sim! Você poderá almejar os concursos da área jurídica, 
comprovando atividade jurídica.  
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3. Do Concurso de  
Escrevente do TJ SP. 

 

Linha do tempo :  
 
Tivemos concursos em:  
 
2006 – Guarulhos e Campinas 
2006 - Santos 
2007 - Interior 
2010 - Capital 
2011 – Campinas e Guarulhos.  
2012 – Capital e Interior 
2013 – 3ª, 5ª e 6ª regiões. 
2014 – Capital 
2015 - 3ª, 5ª e 6ª regiões. 
2017 – Capital e Campinas 
2018 - Interior 
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PODEMOS TER EDITAL EM 2019? 

  Sim, em função do vencimento do concurso das 1ª e 4ª R.As 
(Capital e Campinas), previsto para dezembro de 2019. Somado a 
isso, atualmente, o TJ SP que conta hoje com mais de 31 mil 
Escreventes, divulgou um dado a respeito do seu quadro de 
servidores efetivos: 5.393 escreventes preenchem ou preencherão 
os requisitos para aposentadoria nos próximos seis meses. O órgão 
já conta com um déficit elevado de servidores – de acordo com 
levantamento feito em 2018, o TJ-SP tem 3.372 cargos vagos na 
carreira de escrevente. 

Os 2 últimos concursos: 

 

1. Capital - 1ª e 4ª Regiões 
Administrativas Judiciárias:  
  O Concurso terá 
validade de 1 (um) ano, a 
contar da data da 
homologação, prorrogável por 
igual período, a critério do  
 

Tribunal de Justiça, podendo ou não abranger os cargos vagos 
e os que vierem a ser criados no decorrer do prazo de validade 
do concurso, dependendo do interesse do serviço e da 
disponibilidade orçamentária. O concurso foi homologado em 
dezembro de 2017 e vence em dezembro de 2019. Em 2017, 
o edital falava em 590 vagas e convocados para a segunda fase 
2.570, Capital e 620, Campinas, ao todo 3.190 classificados para 
a fase prática de digitação.  
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2.  Interior:  
  O Concurso terá 
validade de 1 (um) ano, a 
contar da data da 
homologação, prorrogável 
por igual período, a critério 
do Tribunal de Justiça, 
podendo ou não abranger 

os cargos vagos e os que vierem a ser criados no decorrer do 
prazo de validade do concurso, dependendo do interesse do 
serviço e da disponibilidade orçamentária. Ainda não foi 
homologado. Em 2017 as vagas foram para as 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 
8ª, 9ª e 10ª regiões administrativas judiciárias. 
 

    Sim! Podemos sim ter edital em 2019, inclusive antes do 
vencimento, em dezembro.  

 

O Concurso é de Nível Médio! 

Somente quem é bacharel em Direito tem chances de ser 
nomeado? 

              Não! Milhares de alunos apenas com o nível médio 
passaram na prova e foram nomeados!  

              Lembrando que do conteúdo programático, no que se 
refere às matérias de Direito, são exigidas apenas partes do Código 
Penal, Código de Processo Civil e etc. Não se cobra todo o conteúdo 
do Código, portanto perfeitamente possível vencer neste edital com 
nível médio!  
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4. Da Banca organizadora.  
 

QUAL É A BANCA? 

Órgãos como o TJ-SP, a Secretaria da Educação/SP, a 
Secretaria da Administração Penitenciária/SP e a Polícia 

Militar/SP etc. precisam realizar concursos públicos e pra isso, 
contratar bancas examinadoras. A Vunesp, desde de 2004, tem sido 
a banca escolhida para o concurso do Escrevente.  

                         

QUANTO DIAS DA CONTAGEM DO EDITAL ATÉ A PROVA? 

O período entre publicação do edital, até a data da 
prova, costuma ser de aproximadamente 90 dias. Em dezembro de 
2017 a Vunesp publicou o edital com 96 dias até a data da prova.  
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5. Da Remuneração. 
 

QUANTO GANHA? 

              O candidato nomeado estará sujeito à jornada de trabalho 
de 40 horas semanais, percebendo os vencimento e vantagens no 
valor de R$ 4.706,53, mais auxílios para alimentação, saúde e 
transporte.  

 

BENEFÍCIOS: 

AUXÍLIOS PARA ALIMENTAÇÃO: R$ 1.035,00 
SAÚDE: R$ 330,00 
TRANSPORTE: R$ 174,80 
ADIC. ENS. SUPERIOR: R$ 235,32  

 

TOTAL BRUTO: 

R$ 6.481,65 
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6. Da prova. 
 

1ª ETAPA: 

Duração: 5 horas 
Quantidade de questões: 100 questões (a,b,c,d,e) 
Caráter: Eliminatório e Classificatório 
Estrutura da Prova: A prova e dividida em 3 blocos 
 
Bloco I - Português.................................................... 24 questões 
Língua Portuguesa 
 
Bloco II - Direito .........................................................40 questões 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Direito Processual Civil 
Direito Constitucional 
Direito Administrativo 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça 
 
Bloco III – Conhecimentos Gerais........................... 36 questões 
Atualidades e Direito das Pessoas com Deficiência 
Matemática  
Informática 
Raciocínio Lógico 
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BLOCO I  

Português 

BLOCO II  

Direito 

BLOCO III  

Conh. 
Gerais 

 

 

2ª ETAPA: 

Prova prática: 

 Duração Pontos Caráter 
Eliminatório 
 

Formatação 5 minutos 2 
Digitação 11 minutos 8 

 

PCD Duração Pontos Caráter 
Eliminatório 

 
Formatação 8 minutos 2 
Digitação 17 minutos 8 
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7. Da Nota de Corte 
EVOLUÇÃO DA NOTA DE CORTE: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Capital - 1ª e 4ª Regiões Administrativas Judiciárias:  
Nota de corte: 8,3 
Especial e Candidatos Negros: 6,8 
 
2.  Interior: (Alguns exemplos) 
Nota de corte:  

Bauru e São José do Rio Preto – 8,7 
Especial:  

Bauru 7,00 e São José do Rio Preto – 7,1 
Candidatos Negros:  

Bauru - 7,6 e São José do Rio Preto – 7,4 
 
 

 

2012

7,9

2014

8,185

2017

8,3

7,85

7,9

7,95

8

8,05

8,1

8,15

8,2

8,25

8,3

8,35

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Notas de corte TJ-SP (Capital)
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Cuidado! 
Um dia vão dizer que foi sorte! 

 - Autor desconhecido
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8. Dos Mitos sobre  
Concursos Público. 

 
                Se você estuda pra concurso ou quer começar com 
certeza você já ouviu uma dessas frases.  
 

Só passa quem possui o dia todo para estudar. 

Mito. Isso pode ser facilmente comprovado ao participar de 
grupos de discussão. Você encontrará inúmeros exemplos de 
candidatos que passaram, inclusive fazendo 
concomitantemente a faculdade (ou outras ocupações). 

 
Só passa quem já fez concurso mais de uma vez. 

Tecnicamente, é o preparo o fator determinante para ser 
aprovado. Uma preparação robusta e adequada, poderá sim 
gerar nomeação no primeiro concurso. 

 
São muitas pessoas que estudam 12, 14 ou 16 

horas por dia 

“Isso non ecziste”! Quantidade de estudos não significa 
qualidade. Ainda há bastante tempo até a publicação do Edital. 
Se a pessoa conseguir fazer 2 ou 3 horas por dia com 
qualidade, é uma grade boa sim! 
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Somente aqueles que estudam todos os dias, 

inclusive aos finais de semana, é que são 
aprovados. 

Mito! O que realmente importa é o aproveitamento de estudo 
que a pessoa conseguiu na semana como um todo. Muitos 
alunos estudam no sábado e deixam o domingo para família, 
já outros aproveitam justamente nos finais de semana para 
estudar mais, haja vista a semana ser mais corrida.  
 

Quem estuda uma matéria por vez não 
consegue aprovação. 

Isso é pessoal e relativo. Temos que buscar o nosso estilo de 
aprendizagem dependendo da sua evolução nos estudos e o 
seu cronograma. Sabemos de alunos que estudavam 1 
matéria de cada vez e foram nomeados, outros estudavam 
por ciclos e também foram nomeados. Claro que é importante 
depois de um tempo de estudo, os alunos mesclar matérias 
para um melhor aproveitamento. 

 
Processo Civil é a maior matéria de Direito e, 

portanto, com mais questões na prova do que as 
outras matérias de Direito. 

 
A parte de Direito do concurso é composta de 40 questões, 
isso nós já sabemos. A matéria de Direito Processual Civil 
realmente é bastante extensa, são 417 artigos para leitura, 
porém, vejamos um exemplo didático, Direito Constitucional 
no conteúdo programático do concurso de Escrevente há 15  
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artigos para leitura e foram 06 questões na prova. Já, Direito 
Processual Civil, são 417 artigos para leitura e foram cobradas 
na prova 8 questões, ou seja, o conteúdo de Processo Civil é 
gigantesco e apenas 2 questões a mais na prova do que 
Direito Constitucional. Portanto é preciso traçar metas e 
otimizar o tempo na sua preparação! 

 
Concursos são cartas marcadas. 

Verdade! Marcadas pelo trabalho, dedicação, disciplina e 
perseverança. Uma prova que essa frase é mito? Se você 
tirar nota maior que a de corte, você vai para a segunda fase 
do concurso e, portanto, DEPENDE DE VOCÊ. 
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9. Da Preparação. 
 
               Atualmente o mercado está bem diversificado. Os 
produtos atendem diversos públicos e, muitas vezes, dois públicos 
em um só produto. O NEAF, por exemplo, oferece cursos para o 
aluno virtual (ou seja, aquele que gosta de assistir vídeos online) e 
atende o aluno presencial (aquele que gosta de assistir aula em 
sala).  Existe também, alunos que fazem as aulas presenciais e 
complementam com o curso online, gravado em estúdio.  
 

     Seja qual for sua forma de estudar – o importante mesmo é 
se dedicar e ter disciplina! 

CONHEÇA ALGUMAS VANTAGENS DE ESTUDAR ONLINE 

 Economia de dinheiro, seja pelo valor dos cursos, seja pelo 
transporte que pode ser bem custoso. Façam uma conta 
simples: Ir e voltar da escola e um lanche simples – o aluno 
gastará R$ 30,00 por dia. R$ 150,00 por semana e 
aproximadamente R$ 600,00 por mês – apenas com o trajeto 
e lanche!  

 Aula está gravada, você determina seu tempo de estudo. 
 Pode estudar em qualquer lugar e qualquer horário. 
 Você interage com o sistema quando a aula é online. 
 Autonomia de Aprendizado. 
 Qualidade de vida – afinal ganhou tempo em não se deslocar 

até a escola. 
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 Alguns cursos são Presenciais e Transmitidos ao vivo, ou seja, 

há um horário para o aluno estudar (facilita a disciplina), mas 
também se ele perder a aula ou não puder assistir 
presencialmente, poderá assistir depois quando a aula ficará 
gravada. 
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“Você não pode impor a produtividade, 

você deve fornecer as ferramentas 
para permitir que as pessoas se 

transformem no seu melhor.” 
 

- Steve Jobs, 
 empresário e fundador da Apple. 
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Perseverem senhores e vão poder sentir o gosto da vitória!  

Deus ilumine nossos trabalhos! 

 

Alessandro Ferraz  

Diretor e Professor da Escola NEAF concursos  

 

 

 

        Assista ao recado do professor Alessandro Ferraz.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   http://bit.ly/manualtj2019 

 

Parabéns para você que  
chegou até aqui! 

 

CONHEÇA NOSSOS CURSOS! 

CONHEÇA NOSSOS CURSOS! 

 

http://bit.ly/2Uu5Vyk 

http://www.neafconcursos.com.br/
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