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Tribunais e Juízes dos Estados 

- Justiça Estadual: considerando a autonomia política própria dos entes 

federados, os Estados tem seu Poder Judiciário e cabe a eles a 

organização de sua estrutura.  

- Competência: é residual (tudo o que não houver sido atribuído pela 

CF/88 a outro órgão).  

- A competência dos Tribunais será definida pela respectiva Constituição 

Estadual. 

 

 

 



Tribunais e Juízes dos Estados 

- Composição: Tribunal de Justiça (o n. de desembargadores é definido 

pelas Constituições Estaduais) e Juízes de Direito. 

- Descentralização: o TJ poderá funcionar descentralizadamente, 

constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do 

jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo (art. 125, §6º, 

CF/88). 

 

 

 

 



Tribunais e Juízes dos Estados 

- Justiça itinerante: deve ser instalada pelo TJ, “com a realização de 

audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites 

territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos 

públicos e comunitários” (art. 125, §7º, CF/88). 

- Lei de Organização Judiciária: iniciativa do Tribunal de Justiça. 

 

 

 

 

 



Tribunais e Juízes dos Estados 

- Controle de constitucionalidade: o art. 125, §2º da CF/88 estabelece 

que “cabe aos Estados a instituição de representação de 

inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou 

municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da 

legitimação para agir a um único órgão”. 

 

 

 

 

 



Tribunais e Juízes dos Estados 

- Justiça Militar Estadual: poderá ser criada nos Estados em que o efetivo 

militar for superior a 20 mil integrantes. 

- Observe o art. 125, §3º da CF/88: “A lei estadual poderá criar, mediante 

proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em 

primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em 

segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça 

Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil 

integrantes”. 

 

 



Tribunais e Juízes dos Estados 

- Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul têm tribunais militares 

exclusivos. 

- Competência da Justiça Militar Estadual: “processar e julgar os militares 

dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais 

contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri 

quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a 

perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 

 

 

 



Tribunais e Juízes dos Estados 

- Veja, também, o art. 125, §5º da CF/88: “compete aos juízes de direito 

do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares 

cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares 

militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de 

direito, processar e julgar os demais crimes militares”. 

 

 

 

 

 


