
PROVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ   

QUESTÕES DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO TJPR 

Questão 67 

Gabarito extraoficial: C 

Consoante previsto no art. 19, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do PR, “os Tabeliães, 

Oficiais de Registro e Oficiais Distritais, bem como aqueles que nessa qualidade estiverem designados 

precariamente, estão obrigados a manter o Livro de Visitas e Inspeções, o Livro Diário Auxiliar da Receita e da 

Despesa, o Livro Controle de Depósito Prévio e o Arquivo de Comunicação de Selos e o Arquivo das Guias de 

Recolhimento do FUNSEG.” 

O § 1º do mesmo dispositivo, com redação dada pelo Provimento nº 269/2017, ainda prevê que “os 

lançamentos relativos a receitas compreenderão os emolumentos previstos na tabela de custas 

exclusivamente na parte percebida como receita do próprio Delegatário, em razão dos atos efetivamente 

praticados, excluídas as quantias recebidas em depósito que se destinam ao pagamento de tributos ou outro 

valor que constitua receita devida diretamente ao Estado, ao Distrito Federal, ao Tribunal de Justiça, a outras 

entidades de direito, e aos fundos de renda mínima e de custeio de atos gratuitos, conforme previsão legal 

específica.” 

 

Questão 68 

Gabarito extraoficial: B 

São atos praticados pela Corregedoria-Geral da Justiça e pela Corregedoria da Justiça, entre outros: 

Portaria - ato de natureza geral destinado a aplicar, em casos concretos, os dispositivos legais atinentes à 

atividade funcional de Magistrados, Serventuários e funcionários da Justiça. 

Instrução - ato de caráter complementar, cujo objetivo é orientar a execução de serviço judiciário específico. 

Ordem de serviço - ato de providência interna e circunscrita ao plano administrativo da Corregedoria-Geral da 

Justiça. 

Provimento - ato de caráter normativo, cuja finalidade é esclarecer e orientar a execução dos serviços judiciais 

e extrajudiciais em geral. Quando emanado para alterar o Código de Normas, deverá indicar expressamente a 

norma alterada, a fim de preservar a sistematização e a numeração existentes. 

 



Questão 69 

Gabarito extraoficial: B 

Nos termos do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, a indicação de juiz diretor dos 

juizados especiais da capital do estado do Paraná para compor o Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais compete ao Conselho da Magistratura. Vejamos: 

“Art. 57. Compõem o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais: (…) IV – um Juiz Diretor dos Juizados 

Especiais da Capital; 

V – um Juiz Supervisor dos Juizados Especiais de uma das comarcas de entrância final do interior; 

VI – um Juiz Presidente de Turma Recursal. 

Parágrafo único. Os Juízes a que se referem os incisos IV, V e VI serão indicados pelo Conselho da 

Magistratura.” 

 

Questão 70 

Gabarito extraoficial: B 

O art. 163, do Código de Organização e Divisão Judiciárias elenca as seguintes penalidades: 

 advertência 

 censura 

 devolução de custas em dobro 

 suspensão 

 demissão 

 cassação de aposentadoria para os casos de inativos 

 

A presente questão tratou expressamente sobre a suspensão, nos termos do art. 163. Vejamos: 

“Art. 163. Os auxiliares da justiça do foro judicial, pelas faltas cometidas no exercício de suas funções, ficarão 

sujeitos às seguintes penas disciplinares: 

I – de advertência, aplicada por escrito em caso de mera negligência; 

II – de censura, aplicada por escrito em caso de falta de cumprimento dos deveres previstos neste Código, e 

também de reincidência de que tenha resultado aplicação de pena de advertência; 

 



III – de devolução de custas em dobro, aplicada em casos de cobrança de custas que excedam os valores 

fixados na respectiva tabela, a qual ainda poderá ser cumulada com outra pena disciplinar; 

IV – de suspensão, aplicada em caso de reincidência em falta de que tenha resultado na aplicação de pena de 

censura, ou em caso de infringência às seguintes proibições: 

[…] 

f) revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão do cargo ou função;”  

Renato Borelli – Juiz FederaL 
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