
NORMAS DA CORREGEDORIA

01. (Vunesp) As certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo de:
a) 2 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.
b) 5 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.
c) 10 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.
d) 15 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.
e) 30 dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido.

02. (Vunesp)  As  precatórias  recebidas  serão  lançadas,  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, no livro de
a) Protocolo de Autos.
b) Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça.
c) Registro Geral de Feitos.
d) Carga de Mandados.
e) Registro das Precatórias.

03.  (Vunesp) Assinale a alternativa correta a respeito das despesas de condução do oficial de
justiça:
a) Consideram-se ato único, para fins de ressarcimento, as intimações e citações que devem ser
realizadas ao mesmo tempo, no mesmo local ou em local vizinho, bem como as intimações que
devem suceder imediatamente a ato de constrição, tais como os de penhora, arresto, sequestro,
depósito, etc.
b) É vedado à parte interessada oferecer condução ao oficial de justiça, devendo, em qualquer
hipótese, efetuar o recolhimento do valor correspondente às despesas de locomoção, podendo o
oficial de justiça ser responsabilizado penal e administrativamente se aceitar a oferta da parte.
c) Em caso de cumprimento parcial do mandado, o valor creditado em favor do oficial de justiça
não será devolvido à parte que efetuou o depósito, podendo, esta, no entanto, requerer ao juiz do
feito que o saldo seja utilizado para cobrir futuras diligências.
d)  Consideram-se  gratuitas  todas  as  diligências  feitas  em  ações  penais  de  competência  do
Juizado Especial Criminal (JECRIM) e do Tribunal do Júri.
e) O pagamento das despesas de condução do oficial de justiça será realizado pela Fazenda
Pública interessada, no prazo de cinco dias antes do cumprimento de cada diligência.

04. (Vunesp) Não se trata de caso de competência expressa do plantão judiciário:
a) conhecimento dos pedidos de habeas corpus em que figurar como coatora autoridade policial.
b) atendimento de pedidos de cremação de cadáver.
c) conhecimento de pedidos de apreensão de navios estrangeiros ancorados em águas nacionais,
para detenção de membro da respectiva tripulação em flagrante de contravenção penal de alta
gravidade.
d) exame de representação da autoridade policial, visando à decretação de prisão preventiva ou
temporária, desde que o pedido não possa ser apreciado em dia de expediente forense.
e) conhecimento de requerimento para a realização de exame de corpo de delito em casos de
abuso de autoridade.



05. (Vunesp) É correto afirmar a respeito do plantão judiciário que:
a)  por  designação  do  diretor  de serviço,  atenderão  ao  plantão nas Comarcas do  Interior,  no
mínimo, um diretor ou oficial maior, dois escreventes e um oficial de justiça, de preferência lotados
na mesma Vara.
b) a competência do Juiz de Direito do plantão termina com o encerramento deste, devendo ser
convocado o próximo magistrado na lista de plantonistas em casos de urgência.
c) havendo apresentação de inquéritos policiais ou de auto de prisão em flagrante ao plantão
judiciário, estes, depois de examinados e decididos pelo juiz, serão imediatamente lançados no
livro de distribuição e de registro de feitos.
d) o Magistrado dará conhecimento do endereço em que poderá ser encontrado, sendo o número
do telefone celular oficial de seu uso divulgado ao responsável pelo plantão policial da comarca-
sede, à subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público.
e) nas Comarcas do Interior, o juiz que, por algum motivo, não puder comparecer ao plantão, será
substituído pelo juiz da Comarca mais próxima, cabendo ao primeiro comunicar ao Tribunal de
Justiça para que se faça a respectiva substituição.

06. (Vunesp) 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.

07. (Vunesp) 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  executados  os  atos
processuais no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
d) Nenhum processo deverá ficar sem andamento por mais de 20 (vinte) 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.

08. É correto afirmar que
a) deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 48 horas, e executados os atos processuais
no prazo de 76 horas.
b) nenhum processo deverá permanecer paralisado em cartório, além dos prazos legais ou 
fixados; tampouco deverão ficar sem andamento por mais de 15 dias, no aguardo de diligências.
c) em nenhuma hipótese será seccionada peça processual com seus documentos anexos, exceto 
quando tiver atingido o volume de 200 folhas.
d) antes da subida do recurso à Instância Superior, deverá o escrivão-diretor certificar nos autos 
eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai da data da intimação às partes 
da sentença até a data em que foi protocolada a petição do recurso.
e) a escrituração, nos livros e papéis, deve ser sempre feita em vernáculo, com tinta preta ou 
vermelha, indelével.



09. Após revisados, 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, decorrido do último registro efetuado, o prazo de
a) 1 ano.
b) 2 anos.
c) 3 anos.
d) 4 anos.
e) 5 anos. 

10. Com relação aos autos judiciais, é correto afirmar que
a)  somente  poderão  ser  retirados  do  Cartório  pelos  advogados  ou  estagiários  regularmente
inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, inclusive nos processos findos.
b) quando correrem em segredo de justiça terão o seu exame, em cartório, restrito às partes,
procurados e terceiros interessados.
c) quando estiverem na fluência de prazo comum às partes, será concedida, pelo Escrevente
responsável pelo atendimento, vista de autos em cartório fora do balcão, pelo período de  1 hora,
mediante controle de movimentação física.
d)  poderão ser retirados do cartório,  por acadêmico de direito não inscrito na OAB, mediante
autorização do advogado, com procuração.
e) quando não estiverem na fluência de prazo não poderão ser retirados do cartório,  mesmo
mediante requerimento.

GABARITO

01. B
Comentário: As certidões em breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo de 5 
(cinco) dias, contados da data do recebimento em cartório do respectivo pedido. 

02. C
Comentário:  As precatórias recebidas serão lançadas no livro Registro Geral  de Feitos,  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. 

03. A 
Comentário: O ressarcimento das despesas de condução do oficial de justiça será realizado pela
Fazenda Pública interessada, depois de entregue ao seu representante, especialmente indicado,
a  relação  mensal  dos  mandados  (modelo  próprio)  e  cópias  das  certidões  do  respectivo
cumprimento,  observada  a  disciplina  fixada  nos  itens  13,  14  e  15  e  no  subitem 26.2,  deste
Capítulo. 2 

04. C
Comentário: O Plantão Judiciário destina-se exclusivamente: 
a)  ao conhecimento  dos pedidos de habeas corpus em que figurar  como coatora  autoridade
policial; 
b) ao atendimento de pedidos de cremação de cadáver; 
c) ao conhecimento de requerimento para a realização de exame de corpo de delito em casos de 
abuso de autoridade; 
d) à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória, de pedidos de liberdade em
caso de prisão civil e dos casos criminais de comprovada urgência;
e) à apreciação dos pedidos de concessão de medidas cautelares por motivo de grave risco à vida



ou à saúde de enfermos; 
f) ao conhecimento de pedidos de autoridade policial para proceder busca domiciliar e apreensão; 
g) ao exame de representação da autoridade policial, visando a decretação de prisão preventiva,
inclusive  pelo  descumprimento  de  medida  cautelar,  na  forma  dos  artigos  282,  §  4º  e  312,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou à decretação de prisão temporária, desde que
o pedido não possa ser apreciado em dia de expediente forense;
h) ao conhecimento de casos de apreensão e liberação de crianças e de adolescentes recolhidos
pelos  agentes  da  autoridade,  e  de  outras  ocorrências  envolvendo  menores,  de  comprovada
urgência ou necessidade; 
i) às comunicações de prisão em flagrante delito; 
j) ao conhecimento de pedidos de arresto de navios estrangeiros surtos em águas nacionais, para
garantia de dívidas, bem como a conseqüente liberação das embarcações eventualmente retidas
no porto; 
l) ao conhecimento de pedidos de protestos formados a bordo; 
m) à apreciação de outros casos que, sob pena de prejuízo grave ou de difícil reparação, tiverem
de  ser  decididos,  inadiavelmente,  fora  do  horário  de  expediente  forense,  exceção  feita  a
incidentes verificados no cumprimento de decisão relativa a direito de visita. 

05. D
Comentário: O Magistrado dará conhecimento do endereço em que poderá ser encontrado, 
sendo o número do telefone celular oficial de seu uso divulgado ao responsável pelo plantão 
policial da comarca-sede, à subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério 
Público e à Defensoria Pública

06. 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.

07. E
Comentário: Os documentos desentranhados poderão ser substituídos por cópias simples.

08. D
Comentário:  Antes  da  subida  dos  recursos  à  Instância  Superior,  deverá  o  escrivão-diretor
certificar nos autos eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai da data da
intimação às partes da sentença ou do despacho que provocou o inconformismo, até a data em
que  foi  protocolada  a  petição  que  contém  o  recurso,  com  as  especificações  e  motivações
respectivas. 

09. B
Comentário: Após revisados e decorridos 2 (dois) 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

10. C 
Comentário: Quando houver fluência de prazo comum, às partes será concedida, pelo Diretor de
Serviço do Ofício de Justiça ou pelo Escrevente responsável pelo atendimento, a carga rápida dos
autos  pelo  período  de  1  (uma)  hora,  mediante  controle  de  movimentação  física,  conforme
formulário  a  ser  preenchido  e  assinado  por  advogado  ou  estagiário  de  direito  devidamente
constituído no processo. 


