Questões das Provas da Magistratura referentes à matéria de Organização
Judiciária
Prova de 4 de agosto de 2002
1ª Questão:Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
São órgãos de colaboração com o Poder Judiciário, além daqueles previstos em lei:
a)

os advogados do Juízo de Menores da Capital, da Justiça Militar, e do Conselho Comunitário.

b) os advogados do Juízo de Menores da Capital e do Conselho Comunitário.
c)

os advogados da Justiça Militar e do Conselho Comunitário.

d) os advogados do Juízo de Menores da Capital, da Justiça Militar; e a Polícia Judiciária.
e)

os advogados da Justiça Militar, do Conselho Comunitário; e a Polícia Judiciária.

2ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
Conforme disposto no artigo 230, do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado, haverá
quatro quadros de antigüidade:
a)

dois para os desembargadores, um para os juízes de direito; um para os juízes substitutos.

b) um para os desembargadores, dois para os juízes de direito; um para os juízes substitutos.
c)

um para os desembargadores; um para os juízes de direito; dois para os juízes substitutos.

d) um para os desembargadores; um para os juízes de direito; um para os juízes substitutos; um para
os juízes especiais.
e)

um para aos desembargadores; um para os juízes de direito; um para os juízes substitutos; um para
juízes cooperadores.

3ª Questão: Assinale, dentre as alternativas seguintes, a correta:
Os juízes de direito serão substituídos:
a)

pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, dependente de convocação pelo
Presidente do Tribunal.

b) pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, ou de outra, a juízo do Corregedor Geral

da Justiça.
c)

pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, ou de outra, a juízo do Conselho da
Magistratura.

d) pelo juiz substituto

da respectiva circunscrição judiciária, independentemente de qualquer

convocação; pelo juiz substituto de outra circunscrição, a juízo do Presidente do Tribunal.
e)

pelo juiz substituto da respectiva circunscrição judiciária, a juízo do Órgão Especial do Tribunal,
ouvido o Conselho da Magistratura.
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Prova de 13 de outubro de 2002
1a Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:
São órgãos do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina:
a) O Tribunal de Justiça.
b) Juízes de Direito e Juízes Substitutos.
c) Tribunal do Júri.
d) Juízes de Paz e Justiça Militar.
e) O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e os Juizes Eleitorais.

2a Questão: O Juiz de Direito, como Juiz de Família, é competente para processar e julgar:
I – As causas de nulidade e anulação de casamento, separações judiciais, divórcio e as demais relativas
ao estado civil, bem como outras ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges, uma para com
o outro, e dos pais para com os filhos ou destes para com aqueles.
II – Ações de investigação de paternidade, cumuladas ou não com as de petição de herança e nulidade
de testamento.
III – Ações concernentes ao regime de bens do casamento, ao dote, aos bens parafernais e às doações

antenupciais.
IV – Causas de alimentos e as relativas à posse e guarda dos filhos menores, e de suspensão e perda do
pátrio poder, respeitada a competência do juiz da Infância e da Juventude (art. 101, I, letra e).
V – Todos os fatos de jurisdição voluntária e necessários à proteção da pessoa dos incapazes ou de seus
bens, ressalvada a competência do juiz da Infância e da Juventude.
Quanto às afirmativas supra:
a) Corretas são apenas as dos itens I, II e IV.
b) Todas são corretas.
c) Todas são incorretas.
d) Correta é apenas a do item IV.
e) Corretas são apenas as dos itens I, III e V.
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Prova de 16 de março de 2003
1ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA.
Dentre as competências do Presidente do Tribunal de Justiça (Ato Regimental n.º 02/89) no exercício
do seu mandato, ele pode:
a) dar licença a Juiz de Direito.
b) expedir, em seu nome ordens que não dependerem de acórdão ou da competência privativa dos
relatores.
c) interferir na relatoria dos magistrados, determinando inclusão ou exclusão de processos em pauta.
d) tomar parte na eleição de magistrados, em listas, ou de juristas, para compor os quadros do Tribunal
Regional Eleitoral.
e) nenhuma das alternativas acima está correta.

2ª Questão: Assinale a alternativa correta.
O conhecimento, pelo juiz de plantão, de medidas cautelares urgentes, não dependerá do adiantamento
das custas judiciárias, quando:
a) houver dispensa pelo Ministério Público.
b) quando o juiz assim o entender mandando recolhê-las em 48 horas.
c) a parte intentar agravo inominado.
d) o postulante requerer em causa própria.
e) nenhuma das alternativas acima está correta.
3ª Questão: Assinale a alternativa correta.
A Câmara Civil Especial instituída pelo Ato Regimental n.º 40/2000, dispõe de competência para:
a) apreciar a admissibilidade de efeito suspensivo em medidas cautelares.
b) apreciar a admissibilidade e pedido liminar em tutela antecipada.
c) apreciar a admissibilidade e os pedidos de efeito suspensivo em agravos de instrumento.
d) apreciar mérito de recurso, pondo fim ao processo.
e) nenhuma das alternativas acima está correta.
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Prova de 27 de abril de 2003
1ª Questão: Assinale a alternativa correta.
Na apreciação para a promoção do magistrado por merecimento, o Tribunal levará em conta, de acordo
com o CDOJ/SC:
a) Exclusivamente a conduta ética do magistrado.

b) A conduta na vida privada e pública, a sua operosidade e cultura jurídica.
c) Apenas os dotes morais, e de sabedoria e inteligência.
d) A ideologia e a conduta moral.
e) nenhuma das alternativas está correta.
2ª Questão: Diante da nova configuração dada aos órgãos julgadores do TJSC, pelo Ato Regimental
n.º TJ 57/02, assinale a alternativa correta.
a) Matéria de direito bancário empresarial, cambiário e falimental, é julgada pela Câmara Cível.
b) Matéria de Acidente de Trabalho é julgada pela Câmara de Direito Comercial.
c) Os incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados nas Câmaras serão julgados pelo Grupo
de Câmaras respectivo.
d) Ocorrendo decisão que converta o agravo de instrumento em retido (art. 527, II/ CPC), o recurso
será julgado pela Câmara Civel Especial.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
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Prova de 9 de novembro de 2003
1ª Questão: Assinale a alternativa correta:
O juiz somente poderá ser promovido regularmente da comarca onde atua:
a) Por motivo de força maior.
b) Por motivo de doença.
c) Após dois anos de exercício na entrância.
d) Por ordem de superior hierárquico.
e) Em nenhuma das hipóteses acima.

2ª Questão: Assinale a alternativa correta:
O julgamento de processos que envolvem menores, no Tribunal de Justiça, é de competência:
a) Do Conselho Disciplinar da Magistratura.
b) Das Câmaras Civis Isoladas.
c) Das Câmaras de Direito Público.
d) Das Câmaras Civil Especial.
e) Das Turmas de Recursos.
3ª Questão: Assinale a alternativa correta:
O Estatuto dos Funcionários Públicos é aplicado aos Magistrados, quando:
a) A LOMAN for omissa.
b) Não houver dispositivo no CDOJ/SC e Regimento Interno.
c) A Corregedoria Geral da Justiça determinar.
d) O Conselho de Administração dispuser.
e) Em nenhuma das hipóteses acima.
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Prova de 15 de fevereiro de 2004
1ª Questão: No Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi instituido em Conselho de Administração,
composto pelos ocupantes de cargo de direção e desembargadores indicados pelo presidente. Suas
deliberações têm caráter:
a) De deliberação coletiva.
b) De manifestação administrativa-jurisdicional.
c) Opinativo.
d) Consultivo.

e) Nenhuma das hipóteses acima.
2ª Questão:As disposições sobre o Protocolo unificado vêm expressas no Código de Processo Civil e
Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado. Os recursos especiais e extraor-dinários
distribuídos em nosso Estado:
a) São compatibilizados no protocolo.
b) Somente são recebidos, se distribuídos no Tribunal de Justiça.
c) São distribuídos por dependência.
d) Somente podem ser admitidos com justificação especial.
e) Nenhuma das hipóteses elencadas acima.
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Prova de 2006
1ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Circunscrição judiciária é o agrupamento de Comarcas e Comarcas Não Instaladas, contíguas, com
atuação distinta, embora integradas.
b) A competência dos órgãos jurisdicionais não pode ser definida por ato do Tribunal de Justiça.
c) O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais.
d) Os Juizados Especiais poderão funcionar descentralizadamente em unidades a serem instaladas em
municípios e distritos que compõem as Comarcas, bem como em bairros do município-sede, inclusive
de forma itinerante.
e) As comarcas são classificadas em quatro entrâncias: inicial intermediária, final e especial.

2ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Em cada sede de município haverá, no mínimo, um Juiz de Paz e um suplente.
b) A Academia Judicial é mantida pela Associação dos Magistrados Catarinenses, para formação e
aperfeiçoamento dos magistrados.
c) É da competência do Conselho da Magistratura, ouvida a Corregedoria-Geral de Justiça, declarar
qualquer unidade de divisão judiciária em regime de exceção.
d) Em cada comarca haverá ao menos um Tribunal do Júri.
e) O Juiz de Paz é eleito pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos.
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Prova de 2007
1ª Questão: Assinale a alternativa correta, considerando a Divisão e Organização Judiciárias de Santa
Catarina:
a) A carreira da magistratura de primeiro grau é composta em quatro níveis.
b) Compete aos Juízes de Direito de Segundo grau, dentre outras tarefas, atuarem no Tribunal de
Justiça substituindo Desembargador e cumulativamente exercer a função de Juízes- Corregedores, ou
compor Turmas de Recursos do Juizado Especial.
c) Atualmente todos os municípios que não são sede de comarcas são denominados, para fins de
divisão judiciária, “comarcas não-instaladas.”
d) Região Judiciária é o agrupamento de Seções Judiciárias, que por sua vez é o agrupamento de
Subseções Judiciárias.
e) Na ausência eventual do Juiz titular, caberá a qualquer Juiz Substituto vitalício apreciar pedidos
cíveis e criminais de natureza urgente, vedado o exame de matérias urgentes ao Juiz Substituto não
vitalício que não tenha sido expressamente designado por ato do Presidente do Tribunal de Justiça.

2ª Questão: De acordo com a legislação de Divisão e Organização Judiciárias de Santa Catarina, é
correto afirmar:
a) O Tribunal de Justiça mantém a Academia Judicial e a Escola Superior da Magistratura de Santa
Catarina – ESMESC, para aperfeiçoamento de juízes e servidores.
b) A Justiça de Paz é composta de cidadãos eleitos diretamente, bacharéis em Direito, empossados
perante o Juiz de Direito da Vara dos Registros Públicos, que têm competência para habilitação e
celebração de casamentos e atribuições conciliatórias em matéria cível e criminal.
c) A substituição eventual do Juiz de Direito Diretor do Foro é feita pelo Juiz de Direito Vice- Diretor
do Foro, que é o juiz imediatamente mais antigo na entrância.
d) As Turmas de Recursos podem ser compostas, quando necessário, por juízes de qualquer entrância,
desde que igual ou superior à do juiz prolator da decisão recorrida.
e) Atualmente há, com competência em todo o estado de Santa Catarina, um cargo de Juiz- Auditor e
um de Juiz-Auditor Substituto.

3ª Questão: De acordo com a legislação de Divisão e Organização Judiciárias de Santa Catarina,
correto afirmar:
a) O Juiz de Direito deve residir na sede da respectiva comarca, garantido, porém, o livre direito de
afastamento desde que fora do horário de expediente.
b) O Juiz de Direito titular de comarca cuja entrância seja elevada é automaticamente promovido.
c) A promoção importa na movimentação vertical do Juiz na carreira, entre as diferentes entrâncias; a
remoção importa em movimentação horizontal dentro da mesma comarca, de uma unidade para a
outra; e a opção importa na permuta de uma unidade judiciária por outra, o que exige anuência de
ambos os titulares.
d) São auxiliares da Justiça, na categoria de Serventuários, os Escrivães, os Tabeliães e os Oficiais de
Registro Público e como auxiliares, mas fora dessa categoria, os distribuidores, os avaliadores judiciais,
os contadores, os oficiais de justiça e os depositários públicos.
e) O Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui, em seu Órgão Especial, vinte e cinco
Desembargadores, com competência para processar e julgar, dentre outras matérias, ações diretas de
inconstitucionalidade, representações interventivas e quaisquer mandados de segurança contra atos do

Governador do Estado, do Presidente da Assembléia Legislativa ou do Presidente do Tribunal de
Contas do Estado.
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Prova – Junho de 2008
1ª Questão: Segundo a Lei n.º 5.624, de 9 de novembro de 1979, é INCORRETO afirmar:
a) Que compete aos oficiais de justiça convocar pessoas idôneas que testemunhem atos de seu ofício,
nos casos exigidos por lei.
b) Que compete aos contadores glosar emolumentos, custas e salários indevidos ou excessivos.
c) Que compete aos assistentes sociais realizar tratamento social da família de adolescente infrator.
d) Que compete ao avaliador judicial avaliar os bens móveis, descrevendo-os e fixando-lhes,
separadamente, o seu valor.
e) Que compete aos distribuidores informar previamente ao interessado a quem deve caber o feito a ser
distribuído.

2ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA, conforme o Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado de Santa Catarina:
a) Caberá ao juiz de direito da comarca a nomeação de juiz de paz ad-hoc para substituir o juiz de paz,
na falta, ausência ou impedimento dos suplentes.
b) Tratando-se de suspeição de natureza íntima, o juiz comunicará os motivos ao Conselho da
Magistratura, em caráter reservado.
c) Os magistrados em disponibilidade não podem exercer qualquer outra função, salvo o magistério
superior e os casos previstos na Constituição Federal.
d) Não poderão ser juízes no mesmo feito cônjuges e parentes consangüíneos ou afins em linha reta,
bem como em linha colateral, até o terceiro grau.

e) É vedado aos juízes exercer atividade político-partidária.

3ª Questão: Nos termos do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina,
é INCORRETO afirmar que:
a) Os magistrados não sofrerão qualquer desconto nos vencimentos quando atacados de doença
profissional.
b) O juiz de direito será declarado em disponibilidade, sem prejuízo dos vencimentos, quando lhe for
suprimida a comarca.
c) O juiz substituto perceberá vencimento igual ao do juiz substituído quando estiver exercendo o cargo
de juiz de direito com jurisdição plena.
d) Os juízes de paz não terão vencimentos.
e) Os vencimentos dos magistrados serão fixados pelo Tribunal de Justiça, observadas as disposições
constitucionais e as da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

4ª Questão: De acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa
Catarina, assinale a alternativa correta.
a) Dentre os parentes que não poderão exercer ofício ou emprego de Justiça, no Tribunal, nas
comarcas, nas circunscrições judiciárias, nos distritos ou nos subdistritos, quando entre as funções dos
respectivos cargos existir relação de dependência hierárquica direta, estão os ascendentes, os
descendentes e os enteados.
b) Na substituição entre servidores da Justiça perceberão os substitutos o vencimento e todas as
vantagens do substituído.
c) Não são incompatíveis entre si as funções de tabelião e oficial do registro de títulos e documentos.
d) Os serventuários da justiça ficarão afastados de suas funções por efeito de sentença condenatória
recorrível, ainda que condenado por crime de que se livre solto.
e) O serventuário da justiça poderá ser afastado durante o respectivo processo, quando acusado de fato
que constitua delito punível com pena privativa de liberdade inferior a um ano, por decisão do juiz de
direito, com recurso voluntário para o Tribunal de Justiça.

5ª Questão: Segundo a Lei n.º 5.624, de 9 de novembro de 1979, é correto afirmar que:
a) Enquanto durar a correição, o Corregedor-Geral receberá as reclamações que lhe forem
apresentadas, salvo se feitas verbalmente.
b) Os atos do Corregedor-Geral serão expressos por meio de despachos, ofícios, portarias, cotas
marginais e provimentos.
c) A Corregedoria-Geral da Justiça terá a estrutura orgânica determinada pelo seu Regimento Interno e
será exercida por um desembargador eleito pelo Conselho da Magistratura.
d) O Regimento Interno da Corregedoria será elaborado pelo Corregedor-Geral e será submetido à
aprovação do Tribunal Pleno.
e) Das decisões do Presidente do Tribunal e do Corregedor-Geral que impuserem pena disciplinar
caberá recurso ao Tribunal Pleno.
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Prova de 2009
1ª Questão: Assinale a alternativa correta:
I. Para a adequada administração da justiça, o território do Estado está dividido em distritos,
subdistritos, municípios, comarcas e comarcas integradas, formando, porém, uma só circunscrição para
os atos da competência do Tribunal de Justiça.
II. O Tribunal de Justiça, para efeito de comunicação de atos processuais, realização de diligências e
atos probatórios, poderá reunir duas ou mais comarcas para que constituam uma “comarca integrada”.
Aplica-se esta disposição, excepcionalmente, às sedes municipais que não sejam próximas, desde que
tal reunião seja conveniente para maximizar as vias de comunicação processual.
III. As citações, intimações, notificações e outras diligências ocorrem, nos territórios das comarcas
integradas, através do oficial de justiça lotado na comarca em que tiver de ser praticado o ato
processual.

IV. Os incidentes ocorridos no cumprimento do mandado judicial ou diligência, nos territórios das
comarcas integradas, serão decididos pelo juiz prolator da decisão a ser cumprida, em obediência ao
princípio da identidade física do juiz e da estabilidade do juízo.
V. Entre as modalidades de correição temos as denominadas “permanentes”, não tendo elas forma nem
figura de juízo.
a) Todas as proposições estão corretas.
b) Somente as proposições I e V estão corretas.
c) Somente as proposições II e IV estão corretas.
d) Somente as proposições II e III estão corretas.
e) Somente as proposições III, IV e V estão corretas.
2ª Questão: Assinale a alternativa correta:
I. A instalação dos distritos e subdistritos é ato do juiz de direito da comarca.
II. Havendo concurso de competência ou de jurisdição aplicam-se as normas do Código de Divisão e
Organização Judiciárias.
III. Um quinto dos lugares do Tribunal será composto de membros do Ministério Público, com mais de
quinze anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de
quinze anos de efetiva atividade profissional.
IV. Cabe a convocação do Tribunal Pleno para receber a visita oficial de altas personalidades nacionais
ou estrangeiras ou celebrar acontecimento especial, bem como para prestar homenagem a
desembargador que deixar de integrá-lo, ou a jurista exponencial.
V. O Conselho da Magistratura é órgão de colaboração do Poder Judiciário.
a) Somente a proposição III está correta.
b) Somente as proposições I, II, III e V estão corretas.
c) Somente as proposições II, IV e V estão corretas.
d) Somente as proposições I e IV estão corretas.
e) Somente as proposições II e V estão corretas.

3ª Questão: Assinale a alternativa correta:
I. O Presidente do Tribunal de Justiça pode delegar atos de sua competência ao Vice- Presidente, nas
hipóteses legais ou de acordo com o Regimento Interno do Tribunal.
II. Nos cento e vinte dias anteriores ao encerramento do período de prova do juiz vitaliciando, o
Corregedor Geral da Justiça emitirá parecer minucioso, opinando pela aquisição ou não da
vitaliciedade, e o submeterá, imediatamente, à decisão do Tribunal Pleno. No caso de não
vitaliciamento será assegurado o direito de ampla defesa ao prejudicado.
III. Os pagamentos devidos, em virtude de sentença, pela fazenda estadual ou municipal, são levados à
chancela do Conselho da Magistratura. Uma vez aprovados, sofrerão remessa ao Presidente do
Tribunal de Justiça para a emissão da ordem de pagamento.
IV. O Presidente do Tribunal de Justiça não terá direito a voto nos julgamentos de natureza
constitucional submetidos ao Tribunal Pleno, em hipótese alguma.
V. Compete originariamente ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça decidir sobre o pedido de
expedição da carta de sentença nos processos em que houver recurso especial ou extraordinário.
a) Somente as proposições I e V estão corretas.
b) Somente as proposições II e V estão corretas.
c) Todas as proposições estão corretas.
d) Somente as proposições II e III estão corretas.
e) Somente a proposição I está correta.
4ª Questão: Assinale a alternativa correta:
I. O juiz substituto não vitalício terá função itinerante.
II. O juiz de direito com competência em registros públicos decidirá quaisquer dúvidas levantadas
sobre o registro, averbação e retificação. Também resolverá as consultas feitas por tabeliães e oficiais
dos registros públicos quando se referir ao cumprimento de sentença prolatada por juiz de direito de
outra competência.
III. Na inspeção dos cartórios judiciais, cabe ao juiz de direito, entre outras atribuições, impedir que se
descuidem a guarda, conservação e boa ordem que devem manter os servidores ou auxiliares da justiça
com relação aos autos, livros e papéis a seu cargo.

IV. A disciplina judiciária cuida da observância das leis e dos regulamentos que interessam à
administração da justiça.
a) Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
b) Somente a proposição III está correta.
c) Somente as proposições I e IV estão corretas.
d) Somente as proposições II e III estão corretas.
e) Nenhuma das proposições está correta.
5ª Questão: Assinale a alternativa correta:
I. O advogado da Justiça Militar pode, entre outras atribuições, requerer ao juiz competente ou ao
Conselho diligências e informações necessárias à defesa do acusado.
II. As Turmas de Recursos são compostas, exclusivamente, por juízes de direito de entrância especial
com jurisdição na comarca-sede ou em comarca que integre o grupo jurisdicional de que este faça
parte.
III. Cabe ao diretor do Foro resolver as dúvidas suscitadas pelos auxiliares da justiça, ressalvada a
competência do juiz dos registros públicos.
IV. As Casas da Cidadania atuam sob a fiscalização do Poder Judiciário. Foram criadas com o objetivo
de descentralizar a atividade jurisdicional nas causas submetidas aos Juizados Especiais Cíveis. Os
acordos nelas promovidos são homologados pelo diretor do Foro.
V. A Academia Judicial é um órgão de apoio do Poder Judiciário catarinense.
a) Somente as proposições I, II e V estão corretas.
b) Todas as proposições estão corretas.
c) Somente as proposições I e III estão corretas.
d) Somente as proposições II e IV estão corretas.
e) Somente as proposições I, III e V estão corretas.
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