
NORMAS DA CORREGEDORIA

01. Nas _______ horas que antecederem o vencimento do prazo para cumprimento do mandado,
desde que não seja possível a ultimação da diligência, deverá o oficial de justiça formular pedido
de dilação, justificando os motivos da demora, vedada a devolução sem integral cumprimento,
salvo expressa autorização judicial.
a)12;
b) 24;
c) 48;
d) 72;
e) 96.

02.  No que tange a distribuição de processo pelo sistema eletrônico, são dados necessários à
distribuição e à materialização das peças iniciais do processo, exceto:
I - capa do processo; 
II - petição inicial; 
III - certidão da dívida ativa; 
IV - mandado de citação. 

Estão corretas:
a) As alternativa I e II;
b) A alternativa II;
c) As alternativas II e II;
d) As alternativas II, III e IV;
e) Todas estão corretas.

03.  Os Ofícios de Justiça expedirão para a requisição de presos será processada  em 2 (duas)
vias, a primeira destinada à autoridade Diretora do Presídio e a segunda arquivada no processo.
Essa requisição deverá conter:
a) qualificação completa do preso, inclusive alcunha e R.G.; 
b) declaração da finalidade da requisição; 
c) declaração da necessidade ou não de o preso permanecer na comarca até o fim da instrução; 
d) referência ao artigo do Código Penal em que o réu foi denunciado;
e) Todas as alternativas estão corretas.

04. Nos alvarás de soltura serão consignados, exceto: 
a) a data da prisão; 
b) a natureza dela (em flagrante, preventiva ou em virtude de sentença 
condenatória); 
c) a pena imposta, na hipótese de condenação; 
d) a natureza da infração; 
e) o motivo da prisão.

05.  Decorrido o prazo de _____ dias da decisão que determinou a soltura, o Diretor do Oficio
deverá  levar  o  processo  à  conclusão  do  juiz  para  verificação  do  cumprimento  do  alvará,
certificando as diligências realizadas, bem como o efetivo cumprimento da ordem, que deverá ser
comunicada, de maneira mais célere e eficaz, nunca além do dia útil seguinte, pela autoridade
responsável pelo estabelecimento onde se encontra recolhido o preso.
a) 2;
b) 3;
c) 4;



d) 5
e) 7.

06. Os alvarás de soltura expedidos no fim do expediente, às sextas-feiras, ou na véspera de dia
feriado, deverão ser encaminhados ao Plantão Judiciário, no dia imediato, para o devido e pronto
cumprimento. Nesse caso,  os alvarás de soltura deverão ser encaminhados em ______ vias,
sendo  acompanhados  do  processo  em  que  hajam  sido  expedidos.  Lavrar-se-á  carga  da
expedição, em livro próprio, e o recibo será firmado pelo escrivão-diretor que estiver servindo no
Plantão Judiciário. 
a) 2;
b) 3
c) 4
d) 5
e) 7

07.  Sendo o réu absolvido pelo Conselho de Sentença, tendo sido beneficiado por “sursis” ou
pena restritiva de direitos, bem como, se já tiver cumprido sua pena, o alvará de soltura será
expedido:
a) imediatamente após a publicação da sentença em Plenário.
b) em até 24 horas;
c) em até 48 horas;
d) após a sua chegada na unidade prisional, para que possa recolher os seus pertences;
e) Após o julgamento do Habeas Corpus.

08. As cartas precatórias, firmadas pelo juiz, serão expedidas, observadas as formalidades legais,
com os seguintes prazos: 
a)  nos casos de réus presos em razão do processo ou nos de processo falimentar: 
c) vinte dias, para comarcas localizadas no Estado de São Paulo; 
d) trinta dias, para comarcas localizadas em outros Estados; 
e) todas as alternativas estão corretas.

09. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes,
poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso
tecnológico  de  transmissão  de  sons  e  imagens  em  tempo  real,  desde  que  a  medida  seja
necessária para atender a uma das seguintes finalidades: 
I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre
organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;  
II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade
para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; 
III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível
colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 do Código de Processo
Penal;  
IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

Estão corretas:
a) I e II;
b) I, II e III;
c) II e III;
d) todas estão corretas
e) todas estão incorretas.



10. Na precatória, bem como no mandado de intimação, expedidos para a citação do réu para
apresentar resposta à acusação, na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal, constarão
as seguintes advertências: 
I - a defesa escrita deverá ser realizada através de advogado, podendo ser argüidas preliminares
e invocadas todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
que pretende produzir, bem como arrolar testemunhas até o limite legal. 
II - deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar do acusado se possui defensor constituído, certificando-
se nos autos.  
III - em caso de afirmar não possuir advogado, será indagado se deseja a imediata atuação da
Defensoria Pública, cujo endereço deverá lhe ser fornecido, bem como orientado de que a mesma
deverá ser procurada pessoalmente ou por familiar, possibilitando a indicação de testemunhas.
Sendo esta sua vontade, independentemente da fluência do prazo de 10 (dez) dias, deverá ser
aberta vista à defensoria para os fins acima mencionados, ficando a mesma nomeada para todos
os atos do processo. 

Estão corretas:
a) I;
b) I e II;
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III.

GABARITO

01. B
Comentário:  Nas  24  horas  que  antecederem  o  vencimento  do  prazo  para  cumprimento  do
mandado,  desde que  não seja  possível  a  ultimação  da diligência,  deverá  o  oficial  de  justiça
formular pedido de dilação, justificando os motivos da demora, vedada a devolução sem integral
cumprimento, salvo expressa autorização judicial.

02. E
Comentário:  São  dados  necessários  à  distribuição  e  à  materialização  das  peças  iniciais  do
processo:
I - capa do processo; 
II - petição inicial; 
III - certidão da dívida ativa; 
IV - mandado de citação. 

03. E
Comentário: Os Ofícios de Justiça expedirão a requisição em 2 (duas) vias, a primeira destinada
à autoridade Diretora do Presídio e a segunda arquivada no processo. 

04. E
Comentário:Nos alvarás de soltura serão consignados mais:5 
a) a data da prisão; 
b) a natureza dela (em flagrante, preventiva ou em virtude de sentença 
condenatória); 
c) a pena imposta, na hipótese de condenação; 
d) a natureza da infração; 
e) o motivo de soltura; 



05. D
Comentário: Decorrido o prazo de cinco dias da decisão que determinou a soltura, o Diretor do
Oficio deverá levar o processo à conclusão do juiz para verificação do cumprimento do alvará,
certificando as diligências realizadas, bem como o efetivo cumprimento da ordem, que deverá ser
comunicada, de maneira mais célere e eficaz, nunca além do dia útil seguinte, pela autoridade
responsável pelo estabelecimento onde se encontra recolhido o preso. 

06. D
Comentário:  Nesse caso, os alvarás de soltura deverão ser encaminhados em 5 (cinco) vias,
sendo  acompanhados  do  processo  em  que  hajam  sido  expedidos.  Lavrar-se-á  carga  da
expedição, em livro próprio, e o recibo será firmado pelo escrivão-diretor que estiver servindo no
Plantão Judiciário. 

07. A
Comentário:  Sendo o  réu absolvido pelo  Conselho de Sentença,  tendo  sido beneficiado por
“sursis” ou pena restritiva de direitos, bem como, se já tiver cumprido sua pena, o alvará de soltura
será expedido imediatamente após a publicação da sentença em Plenário.

08. E
Comentário:  As  cartas  precatórias,  firmadas  pelo  juiz,  serão  expedidas,  observadas  as
formalidades legais, com os seguintes prazos: 
I - nos casos de réus presos em razão do processo, ou nos de processo falimentar: 
a) vinte dias, para comarcas localizadas no Estado de São Paulo; 
b) trinta dias, para comarcas localizadas em outros Estados; 
II - nos casos de réus soltos: 60 (sessenta) dias, para comarcas localizadas no Estado de São
Paulo e nas demais unidades da Federação. 

09. D
Comentário:  Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento
das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja
necessária para atender a uma das seguintes finalidades: 
I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre
organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; 
II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade
para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;  
III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível
colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 do Código de Processo
Penal; 
IV - responder à gravíssima questão de ordem pública 

10. E
Comentário:  Na precatória, bem como no mandado de intimação, expedidos para a citação do
réu para apresentar resposta à acusação, na forma do artigo 396 do Código de Processo Penal,
constarão as seguintes advertências: 6 
I - a defesa escrita deverá ser realizada através de advogado, podendo ser argüidas preliminares
e invocadas todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
que pretende produzir, bem como arrolar testemunhas até o limite legal. 7 
II - deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar do acusado se possui defensor constituído, certificando-
se nos autos. 8 
III - em caso de afirmar não possuir advogado, será indagado se deseja a imediata atuação da
Defensoria Pública, cujo endereço deverá lhe ser fornecido, bem como orientado de que a mesma



deverá ser procurada pessoalmente ou por familiar, possibilitando a indicação de testemunhas.
Sendo esta sua vontade, independentemente da fluência do prazo de 10 (dez) dias, deverá ser
aberta vista à defensoria para os fins acima mencionados, ficando a mesma nomeada para todos
os atos do processo. 


