
NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

01. Com base nas Normas da Corregedoria Geral da Justiça, assinale a alternativa correta.
a)  O livro  Ponto  deverá  ser  assinado diariamente  por  todos os  servidores,  excetuando-se os
escreventes-chefes, o escrivão-diretor e o oficial maior do Cartório, consignando-se horários de
entrada e saída.
b)  Nos Ofícios de Justiça não informatizados ou que,  apesar  de informatizados,  não estejam
integrados ao sistema informatizado oficial, será elaborado um FICHÁRIO POR NOME DO RÉU,
exceto nos ofícios de justiça criminais, do JECRIM, do júri e das execuções criminais.
c) No livro Registro Geral de Feitos serão registrados todos os feitos distribuídos ao ofício de
justiça, exceto as execuções fiscais e os inquéritos judiciais falimentares que serão registrados em
livros especiais.
d) É expressamente vedada a organização do Registro Geral de Feitos em folhas soltas.
e) Nos cartórios integrados ao sistema informatizado oficial será obrigatória a impressão do livro
de Registro Geral de Feitos.

02. Na hipótese de o oficial de justiça pretender entrar em férias, aplica-se a seguinte regra:
a) não serão feitas cargas aos oficiais de justiça nos 15 (quinze) dias antecedentes às suas férias
marcadas na escala.
b) o oficial deverá devolver todos os mandados recebidos desde os trinta dias anteriores à data do
seu início de férias, para que estes sejam redistribuídos.
c) deverá cumprir todos os mandados recebidos por carga até dez dias antes do início de suas
férias.
d)  deverá  cumprir  todos  os  mandados  recebidos  até  o  último  dia  do  exercício,  devendo,  na
hipótese de não conseguir dar cumprimento, devolver os que sobraram para redistribuição.
e)  somente  poderá  entrar  em  férias  se  tiver  no  máximo  dez  mandados  sem  cumprimento,
obrigando-se a dar prioridade no seu cumprimento quando do retorno de suas férias.

03. Assinale a alternativa correta, considerando o disposto nas Normas da Corregedoria Geral da
Justiça.
a)  As anotações de “sem efeito” deverão sempre estar datadas e autenticadas com a assinatura
de quem as haja lançado nos autos.
b) As certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.
c)  Dentre  as  obrigações  dos  senhores  diretores  dos  cartórios  judiciais  está  a  de  abrir
semanalmente os seus e-mails institucionais.
d) Certidões, alvarás, termos, precatórias, editais e outros atos de sua atribuição serão subscritos
pelos escreventes-chefes, logo depois de lavrados.
e)  Fica  vedada  a  utilização  de  chancela  e  de  qualquer  recurso  que  propicie  a  reprodução
mecânica da assinatura do juiz.

04. Os escrivães-diretores enviarão os autos ao juiz  no dia em que for  assinado o termo de
conclusão. Se, nesse caso, o juiz se recusar a assinar,
a) o escrivão-diretor encaminhará os autos ao Ministério Público.
b) ficará isto consignado no assentamento da carga.
c) os autos devem retornar imediatamente ao Cartório, devendo ir à conclusão somente no dia
determinado pelo Juiz.
d) o escrivão-diretor deverá riscar o termo de conclusão e dar novo andamento ao processo.
e) devem os autos permanecer em cartório até que o processo seja movimentado pelas partes.



05. Assinale a alternativa correta.
a)  Não  se  deverá  juntar  nenhum documento  ou  petição  aos  autos,  sem que  seja  lavrada  a
respectiva certidão de intimação.
b) Não poderão ser recebidas petições via fac-símile diretamente no Ofício Judicial ou na Vara.
c)  Deverá  ser  feita  conclusão  dos  autos  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  e  excetuados  os  atos
processuais no prazo de 24 horas (vinte e quatro) horas.
d) Nenhum processo deverá ficar sem andamento por mais de 30 (trinta) dias, no aguardo de
diligências (informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes etc).
e) Os documentos desentranhados dos autos poderão ser substituídos por cópias simples.

06. De acordo com as Normas da Corregedoria Geral da Justiça, os Ofícios de Justiça em geral
deverão possuir, dentre outros, os seguintes livros:
a) Ponto dos Servidores, Cargas de Autos, Registro de Autos Destruídos. 
b) Registro de Sentença, Precatórias, Cargas de Mandados. 
c) Registro Geral de Feitos, Cargas de Autos, Caixa.
d) Pontos dos Servidores, Protocolo de Autos e Papéis em Geral, Pedidos de Explicação.
e) Registro de Autos Destruídos, Visitas e Correições, Sustação de Protesto. 

07. Nos  Ofícios  de  Justiça  ainda  não  informatizados  ou  que,  apesar  de  informatizados,  não
estejam integrados ao sistema oficial, será elaborado um:
a) Fichário Individual, destinado às pessoas físicas residentes na Comarca
b) Fichário Individual, destinado aos feitos distribuídos por ano.
c) Fichário Individual, destinado aos mandados e ofícios.
d) Fichário Individual, destinado ao controle e registro da movimentação dos feitos.
e) Fichário Individual, destinado a cada um dos escreventes

08. Aos ofícios de justiça, nos termos das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, competem os serviços:
a) do partidor, apenas.
b) do foro judicial, excluídos os do contador.
c) do Cível, do Crime e do Júri, apenas.
d) somente do foro extrajudicial.
e) do foro judicial, incluídos os do contador e partidor.

09. O Livro de Ponto, segundo as Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, deverá ser:
a) assinado somente ao final de cada mês por todos os servidores, excluindo-se aqueles que
registram o ponto em relógio mecânico, consignando-se horários de entrada e saída.
b) rubricado diariamente por todos os servidores.
c) assinado diariamente por todos os servidores, excetuando-se aqueles que registram o ponto
em relógio mecânico, consignando-se horários de entrada e saída.
d) somente  rubricado  pelo  escrivão-diretor,  semanalmente,  para  atestar  a  frequência  dos
servidores.
e) encerrado semanalmente, mediante assinatura do escrivão-direto ou de seu substituto legal.

10. Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados serão cumpridos em _______ ,
prorrogável, a critério do juiz, mediante pedido justificado do oficial de justiça.
a) 5 dias 
b) 10 dias 
c) 30 dias



d) 7
e) 15

GABARITO

01. C
Comentário: No livro Registro Geral de Feitos serão registrados todos os feitos distribuídos ao
ofício de justiça,  exceto as execuções fiscais  e os  inquéritos  judiciais  falimentares que serão
registrados em livros especiais. 

02. A
Comentário: Não serão feitas cargas aos oficiais de justiça nos 15 (quinze) dias antecedentes às
suas  férias  marcadas  na  escala;  nesse  prazo  cumprirão  eles  os  mandados  anteriormente
recebidos, só podendo entrar em férias sem nenhum mandado em mãos, vedada a baixa para
redistribuição

03. A
Comentário: As anotações de “sem efeito” deverão sempre estar datadas e autenticadas com a
assinatura de quem as haja lançado nos autos.

04. B
Comentário: Os escrivães-diretores enviarão os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público
no dia em que assinar o termo de conclusão ou de vista,  não sendo permitida,  sob qualquer
pretexto, a permanência de autos em cartório com tais termos.

05. D
Comentário: Nenhum processo  deverá  permanecer  paralisado  em cartório,  além dos prazos
legais ou fixados; tampouco deverão ficar sem andamento por mais de 30 (trinta) dias, no aguardo
de diligências (informações,  respostas a ofícios  ou requisições,  providências  das partes etc.).
Nessas últimas hipóteses, cumprirá ser feita conclusão ao juiz, para as providências cabíveis

06. A
Comentário: Dispõe o provimento 50 da Corregedoria Geral de Justiça, em seu item 5: Os ofícios
de justiça em geral deverão possuir os seguintes livros:
a)  Normas  de  Serviço  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça,  apenas  para  os  cartórios  que  não
estejam informatizados;
b) Ponto dos Servidores;
c) Visitas e Correições;
d) Registro Geral de Feitos, com índice, dispensada impressão no caso previsto no subitem 12.1
deste Capítulo;
e) Protocolo de Autos e Papéis em Geral; f) Cargas de Autos
g) Cargas de Mandados;
h) Registro de Sentença, observado o subitem 26.1 deste Capítulo;
i) Registro de Autos Destruídos.

07. D
Comentário:A  previsão  do  fichário  individual  está  prevista  no  item  10.A  das  normas  da
Corregedoria:
Nos Ofícios de Justiça ainda não informatizados ou que, apesar de informatizados, não estejam
integrados ao sistema oficial, será elaborado um FICHÁRIO... 



08. E
Comentário:  Aos  ofícios  de  justiça  competem  os  serviços  do  foro  judicial,  incluídos  os  do
contador e partidor, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara,
onde houver mais de uma. 

09. C
Comentário: O livro Ponto deverá ser assinado diariamente por todos os servidores, excetuando-
se aqueles que registram o ponto em relógio mecânico, consignando-se horários de entrada e
saída. 

10. C
Comentário:Inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados serão cumpridos em 30
(trinta) dias, prorrogável, a critério do juiz, mediante pedido justificado do oficial de justiça. OBS:
Questão do concurso anterior, suprimida pela alteração das Normas da Corregedoria.


