
Regimento Interno

01- Os ofícios de justiça em geral deverão possuir os seguintes livros, exceto:
a) Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça;
b) Ponto dos Servidores;
c) Visitas e Correições;
d) Cargas de Autos.

02- Os livros e classificadores obrigatórios serão submetidos ao:
a) Juiz Substituto;
b) Procurador Geral da Justiça;
c) Desembargador do TJ;
d) Juiz Corregedor Permanente.

03-  Assinale a alternativa incorreta em relação aos Livros dos Ofícios de Justiça em Geral:
a) 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.
b) O encerramento do livro Ponto deverá ser diário, mediante assinatura do escrivão-diretor ou de 
seu substituto legal.
c)  No  livro  de  Visitas  e  Correições  serão  transcritos  integralmente  os  termos  de  correições 
realizadas pelo Juiz Corregedor Permanente ou pelo Procurador Geral da Justiça.
d) 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.

04- Considerando a Ordem Geral dos Serviços, ao expedir certidão, o escrivão-diretor dará a sua 
fé  pública  do  que  constar  ou  não  dos  livros,  autos  ou  papéis  a  seu  cargo,  consignando  a 
designação, o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. As 
certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo de _____ dias, contados 
da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

05-  Os livros e papéis em andamento ou findo deverão ser bem conservados e, quando for o 
caso, encadernados,  classificados ou catalogados. Após revisados e decorridos ____ anos do 
último registro efetuado, os livros de carga e demais papéis, desde que reputados sem utilidade 
para  conservação  em arquivo,  poderão  ser,  por  qualquer  modo,  inutilizados  mediante  prévia 
autorização do Juiz Corregedor Permanente.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

06- Os  autos  não  poderão  exceder  de  ____  folhas  em  cada  volume,  excetuado  os  casos 
especiais, decididos pelo juiz.
a) 100
b) 200
c) 300
d) 400



07- No  livro  de  Visitas  e  Correições  serão  transcritos  integralmente  os  termos  de  correições 
realizadas pelo  Juiz  Corregedor  Permanente  ou pelo Corregedor  Geral  da Justiça.  Este livro, 
cumprindo os requisitos dos demais livros obrigatórios, deverá ser organizado em folhas soltas em 
número de:
a) 10
b) 20
c) 30
d) 50

08- Os Ofícios de Justiça elaborarão balanço anual relativo a seus feitos, no qual constará o 
seguinte, exceto:
a) Feitos distribuídos no mês;
b) Feitos vindos de outros anos;
c) Feitos liquidados no ano;
d) Feitos que passam para o ano seguinte.

09- As precatórias recebidas serão lançadas no livro _________, com indicação completa do juízo 
deprecante e não apenas da comarca de origem, dos nomes das partes, da natureza da ação e 
da diligência deprecada; é, porém, dispensável a consignação textual do juízo deprecado.
a) Registro Geral de Feitos
b) Protocolo de Autos e Papéis em Geral
c) Carga de Autos
d) Cargas de Mandados

10- Haverá livro _________, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o 
movimento do ofício de justiça, destinando-se ao registro de casos de entrega ou remessa, que 
não impliquem devolução.
a) Registro Geral de Feitos
b) Protocolo de Autos e Papéis em Geral
c) Carga de Autos
d) Cargas de Mandados

Gabarito

01. A
Comentários: O Livro de Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça é apenas para os 
cartórios que não estejam informatizados e não genericamente com mencionou a questão.

02. D
Comentários: O Juiz Corregedor Permanente porá o visto por ocasião das correições ordinárias 
ou extraordinárias.

03. C
Comentários:  O correto é: “No livro de Visitas e Correições serão transcritos integralmente os 
termos de correições realizadas pelo Juiz Corregedor Permanente ou pelo Corregedor Geral da 
Justiça”.



04. D
Comentários: O prazo correto é 5 dias.

05. A
Comentários: O prazo será de 2 anos.

06. B
Comentários: O total de folhas é de 200.

07. E
Comentários: O correto é 50 folhas.

08. A
Comentários: O correto é “Feitos distribuídos no ano” e não no mês.

09. A
Comentários: O correto é o Livro de Registro Geral de Feitos.

10. B
Comentários: O correto é Livro de Protocolos, de acordo com o item 18 das Normas Jurídicas.


