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1 – TJ SP: OS SEGREDOS DO MAIOR TRIBUNAL DO MUNDO 

 

 
 

Olá, tudo bem? 

 

Meu nome é Heloísa Tondinelli (@heloisatondinelli) e sou Coach do Estratégia Concursos para 

Tribunais e OAB.  

 

Também sou Servidora da Justiça Federal. Antes disso, atuei por quase quatro anos como 

Escrevente Técnico Judiciário do TJ SP (fui aprovada na primeira colocação) e é sobre isso 

que vim falar com você. 

 

Neste E-book gratuito, trarei todos os segredos sobre o concurso de Escrevente Técnico 

Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP), o MAIOR TRIBUNAL DO MUNDO! 

 

Como você já deve estar cansado de saber, o edital para o concurso finalmente foi publicado: 

UM MEGA CONCURSO. É óbvio que a concorrência será altíssima e, com menos de três 

meses para a prova, sua preparação deverá ser muito bem planejada! 

 

Mas lembre-se: apesar de concorrido, estão previstas incríveis 845 VAGAS e, além disso, o 

déficit de servidores é gigantesco! 

 

Primeiro, para você fazer uma prova de qualidade, devemos estar preparados para ela. Ainda 

mais em fase de pós-edital, em que um dia perdido poderá fazer toda a diferença! 

 

Neste e-book, apresentaremos os principais dados do concurso do TJ SP, analisaremos a 

banca, faremos análise estatística das disciplinas cobradas, explicaremos a prova prática e 

apresentaremos dicas de estudo, meu depoimento como aprovada e, por fim, informações 

sobre o cargo de Escrevente na prática! 
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Siga lendo este e-book e descubra - nas próximas páginas - tudo o que você precisa saber 

para vencer a VUNESP rumo à aprovação no TJ-SP! 

 

Vamos lá?! 

 

2 - ANALISANDO O CONCURSO DO TJ-SP 

 

Sabia que o TJ SP é o Maior Tribunal do Mundo? 

 

Pois é, tanto em número de servidores, como em número de processos - futuro servidor, 

prepare-se para trabalhar! 

 

Confira os dados apontados pelo TJ-SP: 

 

“O número de ações demandadas no Judiciário estadual paulista corresponde a 25% 

do total de processos em andamento em toda a Justiça brasileira (dados do relatório 

“Justiça em Números 2020”, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça). 

 (...) 

Consequentemente, é o tribunal com a maior força de trabalho: 2,5 mil magistrados e 

aproximadamente 40 mil servidores, em 320 comarcas do Estado”. 

 

Diante dessa informação, não é de se surpreender que o certame visa ao preenchimento de 

845 vagas distribuídas em 10 regiões para Escrevente Técnico Judiciário, cargo de nível 

médio. 
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Do total de vagas, 400 são para a capital e 445 para o interior. 

 

As inscrições já estão abertas no site da Vunesp, banca escolhida para o concurso, e seguirão 

até o dia 02 de setembro.  

 

As provas estão previstas para 31 de outubro. De acordo com o documento publicado, a taxa 

de inscrição é de R$ 79,00 a ser paga até dia 03 de setembro. 

 

 

Vamos a algumas informações importantes sobre o concurso do TJ SP? 

 

2.1 - Vagas 

 

 
 

Observemos as vagas do concurso: foram anunciadas incríveis 845 vagas!   

 

Portanto, são grandes as chances de você conquistar, já neste concurso, a tão sonhada 

aprovação!  
 

2.1.1 – Vagas por comarca 

 
As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 

 

COMARCAS VAGAS 

 

SÃO PAULO 

 

 

400 

SÃO BERNARDO DO CAMPO (Sede) 

DIADEMA 
10 

SANTO ANDRÉ (Sede) 

MAUÁ 

RIBEIRÃO PIRES 

RIO GRANDE DA SERRA 

SÃO CAETANO DO SUL 

10 

OSASCO (Sede) 

BARUERI 
10 

CARAPICUÍBA 

JANDIRA 

SANTANA DE PARNAÍBA 

GUARULHOS (Sede) 

ARUJÁ 

MAIRIPORÃ 

SANTA ISABEL 

10 

MOGI DAS CRUZES (Sede) 

FERRAZ DE VASCONCELOS 

GUARAREMA 

ITAQUAQUECETUBA 

POÁ 

SUZANO 

10 
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ITAPECERICA DA SERRA (Sede) 

COTIA 

EMBU DAS ARTES 

EMBU GUAÇU 

ITAPEVI 

TABOÃO DA SERRA 

VARGEM GRANDE PAULISTA 

 

10 

 

ARAÇATUBA (Sede) 

BILAC 

BIRIGUI 

BURITAMA 

GUARARAPES 

PENÁPOLIS 

VALPARAÍSO 

20 

COMARCAS VAGAS 

CAFELÂNDIA 

GETULINA 

LINS (Sede) 

PROMISSÃO 

5 

ANDRADINA (Sede) 

ILHA SOLTEIRA 

MIRANDÓPOLIS 

PEREIRA BARRETO 

5 

 

BAURU (Sede) 

AGUDOS 

DUARTINA 

LENÇÓIS PAULISTA 

PIRAJUÍ 

PIRATININGA 

20 

 

BOTUCATU (Sede) 

CONCHAS 

ITATINGA 

SÃO MANUEL 

5 

AVARÉ (Sede) 

CERQUEIRA CESAR 

FARTURA 

ITAÍ 

PARANAPANEMA 

TAQUARITUBA 

5 

CHAVANTES 

IPAUÇU 

OURINHOS (Sede) 

PIRAJÚ 

SANTA CRUZ DO RIO PARDO 

5 

BARIRI 

BARRA BONITA 

DOIS CÓRREGOS 

JAÚ (Sede) 

MACATUBA 

PEDERNEIRAS 

5 

CAMPINAS (Sede da Circunscrição 

Judiciária–CJ) 

COSMÓPOLIS 

PAULÍNIA 

20 

VALINHOS 

VILA MIMOSA – FORO REGIONAL 

(CAMPINAS) 

COMARCAS VAGAS 

JUNDIAÍ (Sede) 

CAIEIRAS 

CAJAMAR 

CAMPO LIMPO PAULISTA 

FRANCISCO MORATO 

FRANCO DA ROCHA 

ITATIBA 

ITUPEVA 

LOUVEIRA 

VÁRZEA PAULISTA 

VINHEDO 

5 

 

BRAGANÇA PAULISTA (Sede) 

ATIBAIA 

JARINU 

NAZARÉ PAULISTA 

PINHALZINHO 

PIRACAIA 

5 

MOGI MIRIM (Sede) 

ARTUR NOGUEIRA 

CONCHAL 

ITAPIRA 

MOJI GUAÇU 

5 

RIO CLARO (Sede) 

BROTAS 

ITIRAPINA 

5 

LIMEIRA (Sede) 

ARARAS 

CORDEIRÓPOLIS 

5 

 

PIRASSUNUNGA (Sede) 

LEME 

PORTO FERREIRA 

SANTA RITA DO PASSA QUATRO 

 

 

 

5 

PIRACICABA (Sede) 

CAPIVARI 

CERQUILHO 

LARANJAL PAULISTA 

MONTE MOR 

RIO DAS PEDRAS 

SÃO PEDRO 

TIETÊ 

5 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA (Sede) 

AGUAÍ 

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 

VARGEM GRANDE DO SUL 

5 

AMERICANA (Sede) 

HORTOLÂNDIA 

NOVA ODESSA 

SANTA BÁRBARA D’OESTE 

SUMARÉ 

5 

AMPARO (Sede) 

ÁGUAS DE LINDÓIA 
5 
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JAGUARÍUNA 

PEDREIRA 

SERRA NEGRA 

SOCORRO 

COMARCAS VAGAS 

PRESIDENTE PRUDENTE (Sede) 

IEPÊ 

MARTINÓPOLIS 

PIRAPOZINHO 

PRESIDENTE BERNARDES 

RANCHARIA 

REGENTE FEIJÓ 

20 

ASSIS (Sede) 

CÂNDIDO MOTA 

MARACAÍ 

PALMITAL 

PARAGUAÇU PAULISTA 

QUATÁ 

5 

MIRANTE DO PARANAPANEMA 

PRESIDENTE EPITÁCIO 

PRESIDENTE VENCESLAU (Sede) 

ROSANA 

SANTO ANASTÁCIO 

TEODORO SAMPAIO 

5 

DRACENA (Sede) 

JUNQUEIRÓPOLIS 

PACAEMBU 

PANORAMA 

TUPI PAULISTA 

 

5 

ADAMANTINA 

BASTOS 

FLÓRIDA PAULISTA 

LUCÉLIA 

OSVALDO CRUZ 

TUPÃ (Sede) 

5 

GÁLIA 

GARÇA 

MARÍLIA (Sede) 

POMPÉIA 

5 

RIBEIRÃO PRETO (Sede) 

CAJURU 

CRAVINHOS 

JARDINÓPOLIS 

PONTAL 

SANTA ROSA DO VITERBO 

SÃO SIMÃO 

SERRANA 

SERTÃOZINHO 

20 

DESCALVADO 

IBATÉ 

RIBEIRÃO BONITO 

SÃO CARLOS (Sede) 

5 

AMÉRICO BRASILIENSE 

ARARAQUARA (Sede) 
5 

BORBOREMA 

IACANGA 

IBITINGA 

ITÁPOLIS 

MATÃO 

COMARCAS VAGAS 

FRANCA (Sede) 

PATROCÍNIO PAULISTA 

PEDREGULHO 

 

5 

ALTINÓPOLIS 

BATATAIS (Sede) 

BRODOWSKI 

MORRO AGUDO 

NUPORANGA 

ORLÂNDIA 

 

5 

GUARÁ 

IGARAPAVA 

IPUÃ 

ITUVERAVA (Sede) 

MIGUELÓPOLIS 

SÃO JOAQUIM DA BARRA 

5 

GUARIBA 

JABOTICABAL (Sede) 

MONTE ALTO 

PIRANGI 

PITANGUEIRAS 

TAQUARITINGA 

5 

CACONDE 

CASA BRANCA (Sede) 

MOCOCA 

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 

TAMBAÚ 

5 

SANTOS (Sede) 

BERTIOGA 

CUBATÃO 

GUARUJÁ 

PRAIA GRANDE 

SÃO VICENTE 

 

 

20 

CANANÉIA 

ELDORADO 

IGUAPE 

JACUPIRANGA 

JUQUIÁ 

MIRACATU 

PARIQUERA-AÇU 

REGISTRO (Sede) 

 

5 

ITANHAÉM (Sede) 

ITARIRI 

MONGAGUÁ 

PERUÍBE 

5 
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COMARCAS VAGAS 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (Sede) 

JOSÉ BONIFÁCIO 

MACAUBAL 

MIRASSOL 

MONTE APRAZÍVEL 

NEVES PAULISTA 

NOVA GRANADA 

PALESTINA 

PAULO DE FARIA 

POTIRENDABA 

TANABI 

20 

BARRETOS (Sede) 

BEBEDOURO 

COLINA 

GUAÍRA 

MONTE AZUL PAULISTA 

OLÍMPIA 

VIRADOURO 

5 

CATANDUVA (Sede) 

ITAJOBI 

NOVO HORIZONTE 

SANTA ADÉLIA 

TABAPUÃ 

URUPÊS 

 

5 

CARDOSO 

NHANDEARA 

VOTUPORANGA (Sede) 

5 

ESTRELA D’OESTE 

FERNANDÓPOLIS (Sede) 

GENERAL SALGADO 

OUROESTE 

5 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Sede) 

JACAREÍ 

PARAIBUNA 

SALESÓPOLIS 

SANTA BRANCA 

20 

CAÇAPAVA 

CAMPOS DO JORDÃO 

PINDAMONHANGABA 

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

5 

SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

TAUBATÉ (Sede) 

TREMEMBÉ 

APARECIDA 

BANANAL 

CACHOEIRA PAULISTA 

CRUZEIRO 

CUNHA 

GUARATINGUETÁ (Sede) 

LORENA 

PIQUETE 

QUELUZ 

ROSEIRA 

5 

CARAGUATATUBA (Sede) 

ILHABELA 

SÃO SEBASTIÃO 

UBATUBA 

5 

SOROCABA (Sede) 

IBIÚNA 

MAIRINQUE 

PIEDADE 

PILAR DO SUL 

SALTO DE PIRAPORA 

SÃO ROQUE 

VOTORANTIM 

5 

BOITUVA 

CABREÚVA 

INDAIATUBA 

ITU (Sede) 

PORTO FELIZ 

SALTO 

5 

ANGATUBA 

CAPÃO BONITO 

CESÁRIO LANGE 

ITAPETININGA (Sede) 

PORANGABA 

SÃO MIGUEL ARCANJO 

TATUÍ 

5 

APIAÍ, BURI 

ITABERÁ, ITAPEVA (Sede) 

ITAPORANGA 

ITARARÉ 

5 

 

2.2 Remunerações 

 

As remunerações são ótimas, especialmente por ser um cargo de nível médio, pois é muito 

superior à média da iniciativa privada.  
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Cargo Salários 

Escrevente Técnico Judiciário de 1º Grau inicial R$ 4.981,71 

Escrevente Técnico Judiciário de 1º Grau final R$ 5.624,12 

Escrevente Técnico Judiciário de 2º Grau inicial R$ 5.740,38 

Escrevente Técnico Judiciário de 2º Grau final R$ 6.280,31 

 

Apresentamos acima a remuneração básica do Escrevente Técnico Judiciário, que também 

possui os seguintes acréscimos: 

 

• AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R$ 1.056,00 

• AUXÍLIO TRANSPORTE: R$ 193,60  

• AUXÍLIO SAÚDE: R$ 336,00 

• AUXÍLIO CRECHE R$ 423,00. 

 

Também, haverá acréscimo remuneratório se o servidor possuir Nível Superior (5%), Mestrado 

(7,5%) ou Doutorado (10%). 

 

A progressão na carreira é outro fator que eleva a remuneração do servidor, chamada 

quinquênio, em que, a cada cinco anos, o Escrevente recebe reajuste salarial. 

 

Assim, temos remunerações iniciais de R$ 4.981,71 que podem chegar a R$ 20.000,00 ou 

mais! 

 

 (Claro que essa não é a regra, mas pode acontecer) 
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Isso porque, além da remuneração acima descrita, o servidor pode acumular cargo de 

confiança ou função comissionada que levam ao aumento.  

 

Dentre eles, podemos citar: Chefe de Seção, Coordenador, Diretor, Oficial Maior, Secretário, 

Supervisor e Assistente.  

 

Veja, na prática, como essas questões alteram a remuneração do servidor: 

 

 
  

Tais dados são referentes às remunerações do mês de Janeiro/2021 e foram extraídos do 

Portal Transparência do TJ-SP.  

 

Você ainda tem dúvidas de que essa é uma excelente oportunidade para, finalmente, 

mudar de vida?!?! 
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2.3 - Etapas 

 
 

2.3.1 – Prova Objetiva 

 

A prova objetiva conterá 100 questões, distribuídas em blocos: 

• Bloco I: Língua Portuguesa (24); 

• Bloco II: Conhecimentos em Direito (40); 

• Bloco III: Conhecimentos Gerais (36).  

 

A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 10 pontos, sendo os blocos I e II de caráter 

eliminatório, com mínimo de 50% de acerto das questões de cada bloco, além do caráter 

classificatório. 
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2.3.2 – Prova Prática 

 

 
 

A prova prática, de caráter eliminatório, busca verificar os conhecimentos e habilidades dos 

candidatos na digitação e formatação de textos. 

 

Ela foi dividida em 2 atividades: 

 

1- Formatação de um texto preestabelecido: de acordo com as instruções a serem dadas 

quando da aplicação da prova, que será desenvolvida em microcomputador do tipo PC com 

processador Intel® ou similar, utilizando-se de editor de texto Microsoft Word 2016, em 

ambiente gráfico Microsoft Windows e teclado com configurações ABNT 2.  

 

Serão observados os erros cometidos nos seguintes itens: tipo de fonte, tamanho da fonte, 

formatação da fonte: negrito, itálico e sublinhado, alinhamento do texto, espaçamento do 

texto (entre linhas, entre parágrafos), margem e parágrafo. 

 

A formatação será pontuada de 0 (zero) a 2 (dois) pontos. 

 

Para cada ocorrência de erro de formatação: diferente, extra ou a falta do que for solicitado, 

será descontado 0,2 ponto. 
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A nota 2 (dois) será atribuída para a formatação correta do texto, sem erros, em no máximo 5 

(cinco) minutos. 

 

Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência terão o tempo máximo de 8 (oito) 

minutos para a realização da formatação do texto. 

 

2- Digitação de um texto: cópia de texto impresso, com aproximadamente 1.800 caracteres, 

em microcomputador do tipo PC com processador Intel® ou similar, utilizando-se de software 

específico para uso na prova, em ambiente gráfico Microsoft Windows e teclado com 

configurações ABNT 2. 

 

A digitação será pontuada de 0 (zero) a 8 (oito) pontos. Para cada erro cometido será 

descontado 0,05 ponto. A nota 8 (oito) será atribuída à transcrição integral do texto, sem 

erros, em no máximo 11 (onze) minutos. 

 

Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência terão o tempo máximo de 17 

(dezessete) minutos para a realização da prova de digitação. 

 

 

 

3 - ÚLTIMOS CONCURSOS 

3.1 - Inscritos, notas de corte e nomeações TJ-SP 2017/2018 
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3.2 – Nomeações – concurso TJ-SP 

• Capital e Campinas 

 

As provas aconteceram em 2017 e o certame registrou 233.437 inscritos, que concorreram às 

590 vagas ofertadas. 

 

Ao todo, até novembro de 2019, 1.181 foram nomeados somente na Capital, sede da 1.ª 

Região Administrativa, ou seja, o dobro do número total de vagas oferecidas para as duas 

regiões como um todo. 

 

Dados de março de 2019 apontaram, ainda, que, no restante da 1ª Região Administrativa, 

tinham sido nomeados 203 aprovados e, na 4ª Região Administrativa, que tem Campinas 

como sede, foram 162 aprovados. 

 

• Interior 

 

As provas aconteceram em 2018 e o concurso TJ-SP contou com 168.434 candidatos 

inscritos, concorrendo às 235 vagas oferecidas.  

 

Até agora, 225 nomeações aconteceram. Foram, no total, 1.771 classificados. 
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4 – ANÁLISE ESTATÍSTICA POR MATÉRIA 

 

Utilizando como referência as provas anteriores da VUNESP, com foco em concursos de 

Tribunais e, especialmente, nos últimos concursos do TJ-SP, apresentaremos uma análise 

estatística por disciplina (incidência de questões por aula do curso), para que você consiga 

visualizar quais são os conteúdos que merecem maior destaque na hora de estudar. 

 

 
 

4.1 – Português 

 

4.2 – Raciocínio Lógico 
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4.3 - Informática 

 

4.4 – Atualidades 

 

4.5 – Direito Administrativo 

 

4.6 – Direito Constitucional 
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4.7 – Direito Processual Penal 

 

4.8 – Direito Penal 

 

4.9 – Direito Processual Civil 
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4.10 – Matemática 

 
 

5 – ANÁLISE DA BANCA: OS SEGREDOS DA VUNESP 

 
 

Agora, você pode estar pensando:  

 

Por que seria tão importante realizar a análise de uma banca examinadora? Não bastaria 

estudar as matérias do edital e para fazer a prova? 

 

Veja, seu principal oponente neste concurso não é o concorrente, mas sim, a banca 

examinadora. É ela quem tentará levá-lo a erro, colocará pegadinha e te deixará em dúvida 

em, pelo menos, “duas questões” (quem nunca?). 

 

Por isso, uma estratégia bastante eficaz para se ter um amplo domínio sobre a praxe da banca 

é realizar uma análise dos assuntos de maiores incidências e, além disso, entender alguns 

posicionamentos particulares de cada examinadora. Vamos lá! 
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5.1 – VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista 

 

 
 

A Vunesp é uma fundação pública, sem fins lucrativos e com a chamada personalidade jurídica 

de direito privado.  Sua criação foi em 1979 pelo Conselho Universitário da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). 

 

Por conta disso, a VUNESP é responsável pela organização do vestibular da UNESP, mas, 

também, realiza vestibulares e concursos para outras instituições públicas ou privadas e 

promove atividades de pesquisa e extensão e serviços à comunidade, entre outras atividades. 

 

É uma das mais tradicionais bancas de concursos públicos municipais e estaduais de São 

Paulo, mas vem ganhando cada vez mais espaço fora do estado nos últimos anos. 

 

Normalmente, as questões da VUNESP são consideradas “fáceis” (pelo 

menos é a fama que tem!).  

 

Com um perfil de uma banca ainda em evolução, o fato de trabalhar muito com a cobrança 

de “lei seca” pura, faz com que o candidato não seja exigido demais em seu raciocínio. 

 

No entanto, como evoluiu consideravelmente na cobrança dos últimos certames que 

organizou, acreditamos que não tardará para que a VUNESP atinja patamares de maiores 

destaques. 

 

Ou seja, em breve, veremos uma VUNESP mais exigente, elaborando questões mais 

desenvolvidas, podendo, inclusive, formar suas próprias jurisprudências de banca. 

 

Portanto, nada de estudar pouco ou superficialmente. Caso contrário, você 

poderá ser surpreendido na prova! 

 



E-book Gratuito Estratégia Concursos | TJ SP: Os segredos do maior tribunal do mundo 

Para sair na frente no TJ-SP, clique aqui: https://t.me/JornadaDoEscrevente 19 

Normalmente, as questões da VUNESP são de múltipla escolha com cinco opções, nas quais 

pede-se que o candidato assinale a correta ou a errada de acordo com o enunciado (é bom 

ter muito cuidado com as pegadinhas!). 

 

Outra característica interessante é o fato de ela cobrar todo o conteúdo previsto no edital! 

 

Portanto, é muito importante estudar todos os tópicos cobrados a maior quantidade de 

vezes possível!  

 

Muita atenção também para as situações hipotéticas criadas nos enunciados. Nesse tipo de 

questão, a atenção deve ser redobrada para não errar na interpretação. 

 

5.2 – Qual o perfil da VUNESP? 

 

Baseado em provas anteriores da banca examinadora, especialmente nos certames para 

Tribunais de Justiça, elencamos aqueles que são os tópicos preferidos pela Vunesp. 

 

Nesses tópicos, portanto, o aluno deverá dedicar a maior parte do tempo de sua 

preparação, revisando dobrado e resolvendo ainda mais exercícios. 

 

A disciplina de Língua Portuguesa costuma ter cobrança maior em relação à quantidade de 

questões. São exigidos conhecimentos gerais de gramática (morfologia, regência, semântica), 

mas o que a banca gosta mesmo é de interpretação de textos! 

 

Nas disciplinas de Matemática e Raciocínio Lógico, por outro lado, as questões trazem uma 

complexidade maior. Mas, ainda assim, costumam não ser muito difíceis! 

 

As questões de Direito, por sua vez, exigem, em geral, o conhecimento da lei seca 

propriamente dita. Ou seja, doutrina e jurisprudência são pouco (ou quase nada) 

exigidas. 

 

Com relação à disciplina de Atualidades, a VUNESP dispôs no edital: 

• Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, 

nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 1° semestre de 2021, divulgados 

na mídia local e/ou nacional; 
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• Artigos 1º ao 13; 34 ao 38 da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, com as alterações vigentes até a publicação deste edital. 

 

O segundo item, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pode ser considerado uma 

disciplina autônoma, pois, no mínimo uma questão, com certeza estará na prova (chutaria até 

mais de uma) e, como se trata de matéria de direito, pura lei seca! 

 

Já com relação ao primeiro item, ficou claro que os acontecimentos são apenas de 2021 para 

frente e serão cobrados de forma objetiva.  

 

A Vunesp adora assuntos super em alta no Brasil e no mundo (aqueles que até os mais 

desligados sabem alguma coisa), como as Olimpíadas e Covid-19. Mas, também, costumam 

aparecer assuntos mais específicos, porém relevantes para determinado grupo, como, por 

exemplo, a proibição de vendas de carros com motor à combustão na Europa a partir de 

2035. Por isso, acompanhe diariamente os sites de notícias/jornais! 

 

Por fim, a prova de Informática também tem uma abordagem  

simples, com questões bem diretas e conceituais. 

 

5.3 – Como estudar para VUNESP? 

 

Direto e reto: com a resolução de muitos exercícios e domínio da lei seca será possível chegar 

muito bem preparado para a prova do TJ-SP.  

 

Para isso, é essencial MUITA REPETIÇÃO. Leia, releia, faça e refaça!! 

 

Com relação ao estudo das disciplinas, se você tem índices de acertos altíssimos (acima de 

85% de acertos) em determinado assunto, você pode dar menos importância a ele, mesmo 

que seja uma matéria com alta cobrança. Mas, menos importância não é sinônimo de não 

estudar, heim?! 

 

Agora, caso você tenha dificuldades, a situação é outra. 
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A análise estatística serve para destacar quais assuntos são importantes, mas é PRIMORDIAL 

que você foque em suas próprias dificuldades, fazendo uma ponderação do peso do assunto 

a ser estudado e de suas dificuldades. 

 

Perceba que os itens em verde nas tabelas se destacam por um maior índice de cobrança em 

provas organizadas pela VUNESP. Isso pode aumentar ainda mais o potencial dos seus 

estudos.  

 

Se você já estiver muito bem nesses assuntos, sairá na frente de milhares de candidatos. 

 

Não se esqueça que TODOS os assuntos devem ser estudados.  

 

Vamos fazer algumas contas para demonstrar o porquê disso: 

 

• Supondo que você tenha 90% de acertos em 80% da pontuação da última prova. 

• Supomos ainda, que você possui 0% de acertos em todas as outras matérias (20% da 

prova) 

• Dessa maneira, seu total de acertos estatisticamente esperado é de 80%*90% = 72%.  

• Será que, neste certame, 72% de acertos seriam capazes de garantir vaga? 

 

Por isso, é IMPORTANTÍSSIMO dominar os itens em verde, mas somente o conhecimento 

amplo de todo o conteúdo será capaz de garantir pontos essenciais na prova. Ficou claro?  

 

6 - PLANEJAMENTO  

 

Um estudo organizado é muito importante para o concurso do TJ-SP, pois estamos em fase 

pós edital. Dito isso, uma das melhores maneiras de organizar seus estudos e saber o que 

você fará a cada dia, é utilizando uma planilha de controle. 

 

O importante é o aluno já ter um planejamento do que vai ser estudado até a prova, mesmo 

que gaste um dia todo para fazer isso, pois, assim, poderá se dedicar exclusivamente à 

absorção do conteúdo no resto do tempo.  

 

Ter um plano e segui-lo até o fim é fundamental. 
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No Blog do Estratégia, você pode baixar gratuitamente a planilha, bem como contar com 

uma explicação pormenorizada de como utilizá-la.  

 

Outra opção extremamente eficaz nessa reta final é seguir nossas Trilhas Estratégicas Pós-

Edital. 

 

A Trilha Estratégia é uma ferramenta exclusiva do Estratégia Concursos e veio para facilitar a 

vida do aluno, indicando sugestões de estudo, por disciplina e ciclos de estudos, por meio 

de arquivos em PDF liberados semanalmente na área do aluno. 

 

Com ela, você saberá exatamente quando estudar a teoria, quando revisar e o momento 

exato de praticar com exercícios, simulados etc.  

 

É a certeza de estar seguindo pelo caminho correto! 

 

As Trilhas Estratégicas para o TJ-SP atenderem os alunos de todos os perfis. São voltadas 

tanto para alunos iniciantes, que nunca viram o conteúdo e queiram dar o máximo nesse pós-

edital para chegarem em condições de serem aprovados, quanto para alunos intermediários 

e avançados, que já estavam estudando e desejam fazer uma revisão de alto nível, se 

aprofundando em todo o conteúdo já estudado e trabalhando muito com materiais de 

revisão, resolução de exercícios e simulados. 

 

7 - DICAS GERAIS  

7.1 –Lei Seca 

 

Ao se falar em banca VUNESP, lei seca é a primeira coisa que deve vir em mente. Como 

explicado anteriormente, a banca costuma elaborar questões mais diretas, ou seja, acaba 

copiando e colando a letra de lei. Por isso, os estudos dos artigos correspondentes à matéria 

do dia precisam estar na sua rotina. 

 

Pensando nisso, o Estratégia disponibilizou gratuitamente o Vade-mécum do TJ-SP. 

 

Para acessá-lo, basta clicar neste link: https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/area-do-

candidato-tj-sp/. 
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7.2 - Sistema de Questões do Estratégia 

 

A melhor forma de se familiarizar com a banca é resolvendo exercícios. Após estudar e revisar 

o conteúdo, ou entre sessões de estudo, resolva questões das provas anteriores. 

 

Primeiro, resolva as questões disponibilizadas no PDF. Os professores separam as questões 

mais relevantes e recorrentes sobre cada assunto e as incluem no material didático. 

 

Depois disso, você deve extrapolar as questões dos PDFs buscando outras fontes, como o 

Sistema de Questões do Estratégia (https://questoes.estrategiaconcursos.com.br/), por 

exemplo. 

 

Caso a banca não tenha muitas perguntas sobre determinado assunto, você poderá buscar o 

assunto em provas de outras bancas.  

 

Apesar de poucas questões significarem que existe menos chance de o assunto ser cobrado, 

uma resposta certa pode fazer a diferença, então tente não deixar nenhum conteúdo de lado. 

 

Para tentar imaginar como determinada banca cobraria certo assunto, basta olhar as outras 

questões. Por exemplo, um examinador gosta de cobrar literalidade e interpretação textual 

ou então pode pedir cálculo e fórmulas; há grandes chances de que esse padrão se mantenha 

em perguntas futuras.  

 

Tente se colocar no lugar do examinador e imaginar o que ele cobraria! 

 

7.3 - Simulados 

 

Simular uma prova é uma ótima maneira de saber se você está realmente preparado. 
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Resolver questões avulsas e sem tempo limite, podendo descansar é uma coisa.  

 

Agora, responder todas as questões de uma prova de uma vez, com todos os diferentes 

assuntos e com tempo contado fica mais difícil e representa muito melhor sua prova! 

 

Por isso é importantíssimo que você se acostume a simular uma prova real, com o número e 

variação correta de questões, para saber: 

 

• Como está sua habilidade;  

• Com que velocidade e facilidade você resolve certos assuntos; e 

• No que você tem dificuldade e precisa de tempo para pensar. 

 

Com simulados, você consegue montar um “plano de ação” para a hora da prova de verdade, 

como, por exemplo: 

 

• Que assuntos vai responder primeiro; 

• Quais deixar para depois; ou 

• Quando deve pular uma pergunta, se o tempo estiver curto. 

 

Que tal aproveitar os simulados GRATUITOS que o Estratégia faz frequentemente? 

 

7.4 - Revisão pré-prova (7 ou 14 dias antes da prova) 

 

Enquanto você estuda, certamente irá encontrar alguns assuntos nos quais tem maior 

dificuldade, como uma fórmula difícil ou aquela coisa que você sempre troca. 
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Esses são os assuntos que você deve, obrigatoriamente, revisar na última semana antes da 

prova, para reforçar o máximo que puder. 

 

Quando, ao estudar, reparar que está com dificuldade de lembrar alguma coisa, anote. 

Depois, dê uma revisada extra nesse conteúdo. 

 

O ideal é que todo o assunto do Edital já tenha sido estudado e revisado até essa última 

semana, para que nela você possa reler a lei seca, decorar fórmulas e revisar esses tópicos 

mais difíceis, para que estejam frescos na memória. 

 

Mas não se esqueça de relaxar um pouco; todas as horas de estudo até então podem ser 

exaustivas.  

 

Tente não se cobrar muito, revise o conteúdo mais complicado para não perder o foco, mas 

tente estar bem descansado, disposto e relaxado para a prova. 

 

7.5 - Como se comportar durante a prova 

 

O mais importante é não ficar nervoso! 

 

 
 

Se você estudou o suficiente antes do edital e se organizou direitinho depois da publicação, 

lendo sobre o conteúdo que não conhecia, revisando o que precisava e treinando com 

simulados, você fez tudo o que podia para se preparar e pode ficar confiante que fará uma 

boa prova. 

 

Portanto, no dia anterior à prova, saiba que fez o que precisava, tenha um boa noite de sono, 

alimente-se bem antes da prova e confie em você! 
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8- O QUE FIZ PARA PASSAR EM 1º LUGAR NO TJ-SP 

 

Antes de tudo, quero deixar claro o seguinte:  

 

Use esse texto como inspiração para alavancar seus estudos, aproveite as dicas e analise o 

que você pode aproveitar de fato. 

 

É o famoso “cada um é cada um”. Não é porque funcionou para mim que, se for seguido 

exatamente igual, funcionará ao próximo. Afinal, somos diferentes. 

 

• ROTINA 

Quando me inscrevi para o concurso de escrevente técnico judiciário do TJ-SP, eu havia 

acabado de me formar na faculdade de Direito. Na época, embora já tivesse passado na OAB, 

optei por não advogar, pois já trabalhava como professora de Inglês e como Conciliadora do 

TJPR. Também fazia estágio no fórum e, aos fins de semana, pós-graduação presencial. 

 

Minha rotina era bem puxada. Acordava às seis horas da manhã, para chegar ao estágio às 

7h, finalizava às 13h e, durante à tarde, dava aulas de Inglês e fazia audiências no Juizado. 

Ainda, conseguia encaixar um tempo para atividades físicas, no mínimo, três vezes na semana. 

 

Não era casada, nem tinha filhos, mas separava tempo para ajudar meu irmão mais novo, que, 

na época, tinha 10 anos, nas tarefas da escola e, ainda, manter um namoro à distância (viajava 

praticamente todos os fins de semana). 

 

Lembro perfeitamente quando vi o edital do TJ SP. Estava no intervalo da pós-graduação e 

recebi, por email, a propaganda do Estratégia. 

 

Eu nunca tinha sequer ouvido falar do concurso. Porém, o que me interessou, em um primeiro 

momento, foi o fato de ter vagas para a cidade do meu então namorado. Eu queria muito me 

mudar havia algum tempo, porém, não podia deixar meu trabalho, que era minha principal 

fonte de renda. 

 

Vi, no concurso do TJ-SP, uma oportunidade de alcançar esse objetivo! 
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Era reta final, eu tinha uma base boa das disciplinas de Direito, pois acabava de prestar o 

exame da OAB. Além disso, sempre fui muito bem em Português.  

 

Contudo, não sabia nada de raciocínio lógico e, com exceção de português, não tinha 

pouquíssimo domínio das demais disciplinas. 

 

Na época, o material do Estratégia tinha apenas os cursos em PDF. Como eu conseguiria, no 

máximo, três horas líquidas por dia, optei por estudar uma matéria por dia. 

 

Tentava, ao máximo, finalizar o PDF em um dia. Caso fosse muito grande, eu estudava, 

primeiro, a parte final, que tinha o resumo das aulas e a lei seca, depois, ia para as questões 

e, por fim, buscava no material os pontos que tinha maior dificuldade. 

 

Aos fins de semana, aumentava a carga horária de estudo. Completava as três horas da 

matéria do dia e, em seguida, revisava o conteúdo da semana. Também refazia algumas 

questões. 

 

Imprimi todas as provas anteriores de escrevente do TJ SP e resolvia uma a cada quinze dias. 

Nos fins de semana de revisão, passei a refazer as provas, de maneira mais dinâmica, já 

buscando os erros das assertivas. 

 

Com o tempo, praticamente, decorei as questões (as questões da VUNESP se repetem com 

frequência). 

 

• MATERIAL 

Como disse, usei apenas os PDFs do Estratégia. Imprimia as últimas páginas com a revisão e 

fazia anotações conforme estudava. Era isso que utilizava na hora de revisar, além de refazer 

as questões e ler a lei seca. 

 

Atualmente, o material do Estratégia é muito mais completo, o que já facilitará, e muito, a 

vida do aluno. Além dos PDFs, são disponibilizadas as videoaulas.  

 

No mais, já existem materiais próprios para revisão, como o Passo Estratégico e o Bizu 

Estratégico, bem como os simulados inéditos e as Trilhas Estratégicas com acompanhamento 

pelo Coach. 
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• AJUDA EXTRA 

Como mencionei, o maior receio era a disciplina de Raciocínio Lógico-Matemático. No Edital 

atual, a disciplina é dividida em duas: Raciocínio lógico e Matemática. 

 

Não estudava Matemática desde o Ensino Médio. Já Raciocínio Lógico, nunca havia estudado 

na vida! O pânico se instaurou. 

 

Mas não durou muito, pois encontrei uma solução! 

 

Entrei em contato com uma professora de matemática do ensino médio e expliquei a 

situação. Combinei com ela que faria aulas particulares uma vez na semana, com duração de 

uma hora, para que eu memorizasse conceitos e praticasse. Foi fundamental para mim. 

 

Eu também tinha “tarefas de casa”, com lista de exercícios que precisava entregar na próxima 

aula e também tirava dúvidas das tarefas dos PDFs do Estratégia. 

 

• DISCIPLINA + FOCO 

Nos três meses em que estudei para o concurso do TJ-SP não me preocupei com o tamanho 

do edital, nem tive medo de não conseguir terminar. Inicialmente já havia feito meu 

planejamento e pensava apenas na meta diária a cumprir. 

 

Me sentia satisfeita quando a cumpria e reiniciava uma nova no dia seguinte.  

 

Como o edital da VUNESP não é longo, bem como já estão indicados os artigos de cada 

disciplina que serão exigidos nas matérias de Direito, senti mais facilidade em me organizar 

do que quando estudei para OAB, por exemplo, em que o edital era muito mais extenso. 

 

Eu focava muito na parte do material que tinha a lei seca, pois sabia que a Vunesp cobraria 

exatamente como estava ali, pois todas as provas anteriores seguiam a mesma linha. 

 

Acredito que a disciplina em manter o ritmo diário, independentemente do que acontecesse, 

mesmo que eu precisasse dormir menos horas para completar minha meta, bem como o foco 

na missão formaram o binômio chave para minha aprovação. 

 

Isso, aliado a muita repetição e treino, claro!  
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A cada erro, não desanimava, mas pensava:  

 

“que bom que foi agora, na prova não vou errar”. 

 

• PROVA PRÁTICA 

A prova de digitação era apenas eliminatória, mas não por isso menos importante. Também 

exigiu muito treino. 

 

Baixei um áudio (que encontrei no Google) de pessoas digitando por 11 minutos e fiz 

download de todos os textos cobrados nas provas de digitação anteriores. Por exemplo: 

Todos os dias, tocava o áudio e digitava um dos textos como se na prova estivesse, 

cronometrando o tempo e analisando meus erros. 

 

Mais uma vez coloquei a disciplina + foco em prática. 

 

• RESULTADO 

Ao sair da prova objetiva, já sabia que tinha ido bem, pois muitas das questões eram idênticas 

às das provas anteriores, ou, então, com o mesmo estilo de cobrança. 

 

Mas nem passava pela minha cabeça ter 95% de acertos como ocorreu, o que me garantiu 

a primeira colocação. 

 

Tudo que estava na prova constava no material do Estratégia!!! 

 

Como disse no início do texto, espero que este depoimento sirva de inspiração para que você 

inicie seus estudos para o Concurso do TJ SP. 

 

Repito: embora eu tenha focado para o concurso apenas depois que o edital saiu, eu já 

possuía uma boa base das matérias de Direito e, também, sempre tive muita facilidade em 

Português. 

 

Digo isso porque não quero te enganar e passar uma falsa ideia de que existe uma fórmula 

mágica. Pelo contrário. 
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Não precisa ser um gênio para passar em concurso, mas precisa ser esperto o suficiente para 

usar as ferramentas disponíveis a seu favor e estudar da maneira mais eficaz possível. 

 

9 - SOBRE O CARGO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO 

 

Quando faço atendimento dos alunos do Estratégia, muitas vezes, eles aparecem com 

dúvidas acerca de qual área seguir, pensando em qual delas seria “mais rápido e fácil de 

passar”. 

 

Minha resposta é sempre a mesma: primeiro, não escolha o concurso a prestar pela 

dificuldade da prova ou pela concorrência, mas sim, na função que irá exercer quando 

aprovado. Será esse o seu trabalho diário, em que você passará a maior parte do seu tempo.  

 

Por isso, veja se você tem o perfil para aquela profissão, se você será, de fato, feliz, nela.  

 

Para ajudá-lo nessa questão, vou contar um pouco sobre o cargo do Escrevente Técnico 

Judiciário. 

 

A vantagem do cargo de Escrevente é que é possível atuar em diversos setores. 

 

Inicialmente, o servidor será lotado para um determinado setor, como, por exemplo, Vara 

Criminal ou Cartório Distribuidor.  

 

Dentro do TJ-SP, o escrevente pode atuar na área administrativa, na parte de gestão de 

pessoas e gerenciamento do prédio, por exemplo, ou na parte dos Cartórios, em que poderá 

fazer o serviço mais técnico, de confecção de documentos, distribuição de processos, 

atendimento ao público ou a parte jurídica, como é o caso dos assessores, que elaboram 

minutas de despacho e de sentenças.  

 

Ao trabalhar nos Cartórios, o escrevente acaba exercendo um mix da função jurídica e da 

administrativa. Lá, ele fará atendimentos, produzirá minutas, organizará processos, a 

depender a distribuição de serviço do local. 

 

Nada é estanque. Caso o servidor seja lotado para um local que não se adaptou, poderá 

pedir remoção ou permuta para outro setor ou, até mesmo, para outra cidade após um ano 

de exercício. 
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Também, os que possuem formação em Direito, podem enviar currículos para tentar uma 

vaga de Assessor (1º grau) ou Assistente Jurídico (2º grau). Nestes casos, a remuneração será 

maior, praticamente o dobro do salário! Por óbvio, será uma função de maior 

responsabilidade também. 

 

Para quem visa se tornar escrevente por ser um “concurso escada”, é possível considerar a 

atuação como atividade jurídica para fins de concurso público. 

 

Além disso, o TJ SP regulamentou recentemente o trabalho remoto (também chamado de 

Teletrabalho ou home office) para o período pós pandemia, por meio da Resolução nº 850/21. 

 

Isso, porque, nesse período pandêmico, em que foi obrigatório que os servidores 

trabalhassem em casa, constatou-se que essa modalidade de trabalho gerou mais economia 

e aumentou a produtividade.   

 

Claro que há limites estabelecidos pela Resolução, bem como se trata de medida 

discricionária do Juízo, a depender do tipo de serviço prestado pelo servidor, porém, já é um 

grande avanço e uma comodidade enorme.  

 

Trabalhar sem precisar sair de casa é muito vantajoso, facilita em diversos pontos, como a 

locomoção, autonomia, liberdade de horários etc.  Também há pontos negativos, 

principalmente para quem tem dificuldade em manter a disciplina ou separar a vida pessoal 

da profissional. Por isso, vai do perfil de cada um, mas, de qualquer forma, é ótimo saber que 

o home office é uma possibilidade para o Escrevente do TJ SP! 

 

A carga horária de trabalho do Escrevente é de 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, mas, 

dentro desse período, ele pode sair para almoçar (30/45min).  

 

O escrevente também possui 6 faltas a abonar no ano, ou seja, por 6 vezes, ele terá direito 

de faltar sem precisar de reposição. Também tem direito a 30 dias de férias por ano, que 

podem ser vendidas se preferir.  

 

Ele também pode fazer plantões judiciários, sendo que esses dias serão convertidos em horas 

(folgas) ou em pagamento em dinheiro.  

 

Além disso, o Escrevente tem direito a plano de saúde, descontado em folha (pouco mais 

cem reais por mês), chamado IAMSPE, com cobertura em todo o Estado de São Paulo. 
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Outra bonificação do servidor é a licença prêmio. Após cinco anos de exercício tendo 

registrado até 30 interrupções e sem ter sofrido penalidades, o servidor terá direito à licença 

remunerada na proporção de três meses. 

 

Pois bem. Elenquei algumas das vantagens que o Escrevente do TJ SP possui. Perceba que 

são muito melhores, via de regra, do que as de um servidor do setor privado de mesmo nível.  

 

10 - INFORMAÇÕES FINAIS 

 

Bom, se você chegou até aqui, pode ter certeza de que está munido de informações valiosas 

capazes de multiplicar sobremaneira as suas chances de sucesso no concurso do TJ SP.  

 

O edital do TJ-SP é relativamente enxuto, a banca VUNESP é muito “limpa”, repete questões, 

cobra muito letra de lei e conceitos básicos. Por isso, é possível desenvolver uma boa base 

de estudos nesse período pós edital. 

 

Lembre-se que o concurso do TJ-SP abre a cada dois anos. Geralmente, são dois concursos, 

um para capital e outro para o interior. Excepcionalmente, por conta da pandemia, neste ano, 

foram unificados. 

 

O que quero dizer é que as chances são imensas! 

 

Portanto, mesmo não dando dessa vez, rapidamente terá um novo certame, o que estimulará 

o aluno a manter o ritmo de estudos. Ou seja, um maravilhoso custo-benefício! 

 

E uma hora você tem que começar, não é mesmo!? Pense nisso, mas não demore muito, pois 

o edital está aí!! 

 

Espero ter ajudado. Conte com o Estratégia na sua Jornada rumo à aprovação! 

 

Um abraço, 

Heloísa Tondinelli (@heloisatondinelli) 
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