
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL
TJ-MG

01.  O distrito  e o subdistrito  judiciários constituem-se de um ou mais distritos ou subdistritos 
administrativos, assim criados em _____.
a) lei
b) decreto
c) regulamento
d) ato normativo

02. São requisitos para a criação de comarca:
a) população mínima de dezoito mil habitantes na comarca;
b) número de eleitores superior a treze mil na comarca;
c)  movimento  forense  anual,  nos  municípios  que  compõem  a  comarca,  de,  no  mínimo, 
quatrocentos feitos judiciais, conforme estabelecer resolução da Corte Superior do Tribunal de 
Justiça;
d) todas corretas.

03. Haverá, no distrito sede da comarca instalada, os seguintes serviços notariais e de registros:
I – dois Serviços de Tabelionato de Notas nas comarcas de primeira e segunda entrância, e, nas 
de entrância especial, mais um Tabelionato de Notas por vara acima de dez, até o máximo de dez 
Tabelionatos de Notas na comarca;
II – um Serviço de Registro de Imóveis;
III – um Serviço de Registro das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas;

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.

04. A Corte Superior do Tribunal de Justiça suspenderá as atividades jurisdicionais da comarca 
que, por ____ anos consecutivos, segundo verificação dos assentamentos da Corregedoria-Geral 
de Justiça, deixar de atender aos requisitos mínimos que justificaram a sua criação, anexando-se 
seu território ao de sua comarca de origem.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

05. As comarcas classificam-se como:
I – de entrância especial as que têm cinco ou mais varas instaladas,
nelas compreendidas as dos Juizados Especiais, e população igual ou superior a cento e trinta mil 
habitantes;
II – de primeira entrância as que têm apenas uma vara instalada; 
III – de segunda entrância.

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.



06. Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
I – Tribunal de Justiça;
II – Tribunal de Justiça Militar;
III – Turmas Recursais;

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.

07. Os Juízes de Direito Substitutos, em número de _______, sessenta dos quais destinam-se aos 
Juizados Especiais, têm sede na Comarca de Belo Horizonte.
a) 100
b) 200
c) 110
d) 210

08. A Corte Superior exigirá a estimativa justificada de distribuição média, por mês, de:
I – ____ processos, para instalação de vara; 
II  –  cento  e  sessenta  processos para  cada Juiz,  em se  tratando de  unidade jurisdicional  do 
Sistema dos Juizados Especiais.
a) 100
b) 200
c) 110
d) 210

09. São _______ os cargos de Desembargador do Tribunal de Justiça, dos quais um será o de 
Presidente; três, os de Vice-Presidentes; e um, o de Corregedor-Geral de Justiça.
a) 100
b) 140
c) 110
d) 210

10. São órgãos do Tribunal de Justiça:
I – o Tribunal Pleno;
II – a Corte Superior;
III – a Corregedoria-Geral de Justiça;

Nestas condições, temos:
a) somente o item I está correto.
b) somente o item II está correto.
c) somente o item III está correto.
d) todos estão corretos.



GABARITO

01. A
Comentários: O correto é através de lei, em seu artigo quarto.

02. D
Comentários: De acordo com o artigo quinto, todos os itens estão corretos.

03. D
Comentários: Segundo o artigo sexto parágrafo quinto da LC 59, todos os itens estão corretos.

04. B
Comentários: O correto, segundo a LC 59, é 3 anos.

05. D
Comentários: Segundo o artigo oitavo da LC 59, todos os itens estão corretos.

06. D
Comentários: Segundo o artigo nono da LC 59, todos os itens estão corretos. E mais: Juízes de 
Direito; Tribunais do Júri; Conselhos e Juízes de Direito do Juízo Militar; Juizados Especiais.

07. D
Comentários: O correto, segundo a LC 59 é 210.

08. A
Comentários: O correto, segundo a LC 59 é 100.

09. B
Comentários: O correto, segundo a LC 59 é 140.

10. D
Comentários: Segundo o artigo nono da LC 59, todos os itens estão corretos. 


